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Vo o r b e s c h o u w i n g

door Alex Stein, trainer/coach Heren 3

O R I O N H E R E N 3 - W E B T O N H E N G E L O H E R E N 2
V L O E R V E R W A R M I N G

W e s t e n d o r p  T e l . 0 3 1 5 - 2 9 8 4 3 0
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PERSONEEL nl

PERSONEEL
Het is vandaag alweer tijd 
voor de tweede thuiswedstrijd 
van het seizoen. In de vorige 
wedstrijden is al enigszins 
naar boven gekomen wat de 
sterkere en mindere punten 
van onze ploeg zijn. Zodoen-
de weten wij dus waar aan ge-
werkt moet worden en op wel-
ke manier wij willen spelen. 

Op sommige dingen heb je ech-
ter geen invloed. In dit geval is 
de achilleshiel van het team, het 
aantal spelers en tevens ook de 
fysieke gesteldheid van deze spe-
lers. Hierbij is er op het gebied 
van de geblesseerden enkel 
hoopvol nieuws. 
Twan traint inmiddels alweer 
een aantal weken voorzichtig 
mee, na zijn beenbreuk afgelo-
pen seizoen, dit zal echter zijn 
tijd nodig hebben. Niek mag na 
een enkelblessure, waarschijnlijk 
komende week weer beginnen 
met trainen. 

Gijs maakt inmiddels flinke stap-
pen in zijn revalidatie en maakt 
alweer korte invalbeurten tijdens 
de wedstrijd. Ook hierbij zal de 
tijd het leren wanneer hij weer 
volledig inzetbaar is. Waarbij een 
zekere voorzichtigheid geboden 
is en er ook wel eens ‘Nee Gijs!’ 
zal moeten klinken. 

Al met al hebben wij dit seizoen 
nog niet met een volledige He-
ren 3 selectie kunnen spelen.

Ook aangezien wij als derde 
team in de herenlijn, Heren 2, 
met name bij uitwedstrijden, 
moeten ondersteunen met diens 
personele problemen en tekor-
ten. De spoeling is namelijk dun 
en er zijn nogal wat vraagtekens. 

Hierin zijn wij Heren 4 dank-
baar voor het bijspringen op de 
momenten dat wij dat nodig heb-
ben. Zo was er afgelopen week 
in Diepenheim een voortduren-
de 50/50 verhouding in spelers 
van het derde en het vierde.
Hoewel er in de uitvoering, nog 
wel eens wat te wensen over liet, 
zat het met de gebrachte energie 
en intensiteit meer in de goede 
richting. Zolang wij dat kunnen 
opbrengen en acties volledig af-
maken, kan er een degelijk ni-
veau gehaald worden.

Stand Derde divisie A

 1 Volga H1 02 -  10

 2 Time Out'75 H1 02 - 0 9

 3 Springendal-Set-Up`65 H1 03 - 0 9

 4 Vips Bardot H1 03 - 0 7

 5 Webton Hengelo H2 02 - 0 6

 6 Skopein Wivoc H1 02 - 0 6

 7 Voorwaarts H1 03 - 0 6

 8 Weghorst WVC Volley H1 02 - 0 5

 9 Rabobank Orion H3 03 - 0 5

 10 Apollo 8 H2 02 - 0 4

 11 Harambee H1 02 - 0 2

 12 Twente '05 H1 02 - 0 1
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Rabobank Orion Heren 3Rabobank Orion Heren 3Rabobank Orion Heren 3
1  Jelte Stelwagen, 2 Gijs  Heusinkveld, 3  Luuk Pasman, 4 Stijn  Jansen, 5 Twan  Smeitink, 
6 Jasper Wijkstra, 7 Niek van  Woudenberg, 8 Jens  Reinders, 9 Bas Jansen, 10 Sven  Dassen,
11 Peter Paul  Dijkman, 12 Rik  Reinders. Trainer/coach:  Alex Stein.

DOOR PETER PAUL DIJKMAN, HEREN3

Webton Hengelo H2Webton Hengelo H2Webton Hengelo H2
1 Wouter Nederkoorn, 2 Ton Heerze, 3 Ton Hofstede, 4 Sven Duwe, 5 Robert Wieferink,
6 Frank Koopmans, 7 Erwin Maat, 8 Marcel van Dam, 9 Stijn Veldhuis, 10 Henrie Wasser, 
Arjen Lubberts, Leon van Beek.

In onze jaren volleybalerva-
ring zijn wij ons bewust van 
het feit dat, samen eten na de 
wedstrijd positief  bijdraagt 
aan het teamgevoel. 
Met Heren 3.0 zetten wij dit 
jaar stevig in de lokale onder-
nemer. Waarmee we restau-
rant ‘De Gouden Boog’ zo-
veel mogelijk ontzien. Aan-
gezien wij gezellig in de regio 
spelen gaan wij daarbij ook 
voor het regionale gevoel. 
Namelijk, de snackbar naast 
de kerk. Want in elk prachtig 
Achterhoeks en Twents dorp 
zit er naast de kerk een 
snackbar. Zo hoort dat nou 
eenmaal. 

Nu willen wij in de komende 
maanden een top 10 opmaken 
waarbij wij eens in de zoveel tijd 
de tussenstand kenbaar maken 
en de bezoeken kort beschrijven 
in een review. 

Na de laatste twee uitwedstrij-
den hebben wij de volgende 
twee zaken aangedaan. Te be-
ginnen bij Pizzeria ‘Napoli’ in 
Twello, na de uitwedstrijd tegen 
Voorwaarts in Twello. 

Het establishment zat gevoels-
matig dicht bij de kerk, echter 
was die wel buiten direct zicht. 
Dit levert minpunten op. 
Hoewel het interieur wat typisch 
aftands aandeed was het eten pri-
ma, het bier zeer gunstig van 
prijs en de bediening vriendelijk. 
Henk was van mening dat het al-
lemaal wat scherper had gemo-
gen. Wij geven 3 sterren. 

Op zaterdag 5 oktober hebben 
wij snackbar ‘Plaza ’t Snackhuus’ 
in Ruurlo bezocht. Dit lag op de 
route na de uitwedstrijd in Die-
penheim en het werd getipt 
door de (voormalig) Ruurlose 
teamleden. Het betreft hier een 
uiterst verzorgd uitziende zaak, 
pal naast de Ruurlose dorpskerk. 
Dit levert natuurlijk pluspunten 
op. Het personeel was vriende-
lijk en geduldig, de gerechten, 
met name Schnitzel menu’s wa-
ren zeer smaakvol, van juiste 
grootte/hoeveelheid en werden 
sfeervol gepresenteerd. 

Pluspunten voor het Erdinger 
Weizen bier. Enig minpunt was 
dat onze Ruurlose Vedette niet 
herkend werd in zijn geboorte-
dorp en Henk was van mening 
dat het allemaal wat scherper 
had gemogen. Wij geven 4,5 
ster. 

De Orion Heren 3 
      Snackbar Top 10

Ranglijst Snackbar Top 10

Plaza ‘t Snackhuus Ruurlo µµµµµ 

Pizzeria Napoli Twello µµµ
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Vo o r b e s c h o u w i n g

door Jeroen Hamminga, trainer/coach Dames 2

ORION  DAMES 2 - AUTO VAN OORT REBELLE DAMES 2

Tegelwerk, 
Natuursteen, 
Afwerkvloeren
Ook voor betonlook: 
Badkamers, vloeren, wanden, 
keukens, meubilair…

R O T S
R

T E G E L Z E T B E D R I J F 

Het gaat snel…
Nog geen 6 weken geleden 
genoten de meesten van ons 
nog van warm zomers weer 
en zaten we in chill-modus in 
de tuin of  op een terrasje. 
Vanmiddag beginnen we al-
weer aan onze vierde compe-
titiewedstrijd van het sei-
zoen… 

Ons vernieuwde en verjongde 
team heeft een eerste basis ge-
legd. Naast aandacht voor elkaar 
feedback geven, ‘positieve mind-
set’ en ‘met elkaar’ beter worden 
hebben we ons in de eerst vier 
trainingsweken vooral gericht 
op het organiseren van onze 
verdediging. Basis afspraken 
over uitgangsposities van blok 
en veldverdediging, de bijbeho-
rende technische uitvoering en 
de juiste mindset om een goede 
uitgangssituatie voor onszelf  te 
creëren om een aanval van onze 
tegenstanders om te buigen tot 
een kans om zelf  te scoren. 

Tegelijkertijd ook veel aandacht 
besteed aan ons service-
arsenaal: afwisselen van snelle, 
vlakke sprongfloater services, af-
gewisseld slimme korte ballen 
en harde diepe sprongspinners. 
De speelsters zoveel mogelijk la-
ten doen waar ze goed in zijn of  
willen worden.

Met de spelverdeelsters focus-
sen we op het bepalen van de te 
maken keuzes en het verhogen 
van de setsnelheid om zo de

(midden-)blokkering van 
onze tegenstanders ‘weg’ te spe-
len en het aanvallende vermo-
gen van onze aanvalsters meer 
te gaan benutten.

En waar de tijd zo snel gaat, 
vraagt nieuwe dingen je eigen 
maken, voor jezelf  en met el-
kaar, geduld, vertrouwen, disci-
pline, doorzettings- en aanpas-
singsvermogen. Een proces dat 
niet altijd leuk of  eenvoudig is, 
maar wel (persoons-)vormend 
en boeiend.

In de laatste wedstrijd tegen de 
ervaren vrouwen van 
Longa ’59 werden we 
voor het eerst goed 
onder druk gezet. 
Ondanks dat we de 
eerste set verloren 
bleven we gecon-
centreerd en rede-
lijk ontspannen spe-
len. Zowel ‘basis-’en 
‘wissel’spelers  brachten 
hoge servedruk, vechtlust in 
verdediging, stabiele pass en een 
gevarieerde aanval. Een prachti-
ge teamprestatie.
Een goede ervaring om vandaag 
op verder te borduren tegen Re-
belle D2.

RESTAURANT

EMMERIK



Vo o r b e s c h o u w i n g

door Jeroen Hamminga, trainer/coach Dames 2

ORION  DAMES 2 - AUTO VAN OORT REBELLE DAMES 2

Tegelwerk, 
Natuursteen, 
Afwerkvloeren
Ook voor betonlook: 
Badkamers, vloeren, wanden, 
keukens, meubilair…

R O T S
R

T E G E L Z E T B E D R I J F 

Het gaat snel…
Nog geen 6 weken geleden 
genoten de meesten van ons 
nog van warm zomers weer 
en zaten we in chill-modus in 
de tuin of  op een terrasje. 
Vanmiddag beginnen we al-
weer aan onze vierde compe-
titiewedstrijd van het sei-
zoen… 

Ons vernieuwde en verjongde 
team heeft een eerste basis ge-
legd. Naast aandacht voor elkaar 
feedback geven, ‘positieve mind-
set’ en ‘met elkaar’ beter worden 
hebben we ons in de eerst vier 
trainingsweken vooral gericht 
op het organiseren van onze 
verdediging. Basis afspraken 
over uitgangsposities van blok 
en veldverdediging, de bijbeho-
rende technische uitvoering en 
de juiste mindset om een goede 
uitgangssituatie voor onszelf  te 
creëren om een aanval van onze 
tegenstanders om te buigen tot 
een kans om zelf  te scoren. 

Tegelijkertijd ook veel aandacht 
besteed aan ons service-
arsenaal: afwisselen van snelle, 
vlakke sprongfloater services, af-
gewisseld slimme korte ballen 
en harde diepe sprongspinners. 
De speelsters zoveel mogelijk la-
ten doen waar ze goed in zijn of  
willen worden.

Met de spelverdeelsters focus-
sen we op het bepalen van de te 
maken keuzes en het verhogen 
van de setsnelheid om zo de

(midden-)blokkering van 
onze tegenstanders ‘weg’ te spe-
len en het aanvallende vermo-
gen van onze aanvalsters meer 
te gaan benutten.

En waar de tijd zo snel gaat, 
vraagt nieuwe dingen je eigen 
maken, voor jezelf  en met el-
kaar, geduld, vertrouwen, disci-
pline, doorzettings- en aanpas-
singsvermogen. Een proces dat 
niet altijd leuk of  eenvoudig is, 
maar wel (persoons-)vormend 
en boeiend.

In de laatste wedstrijd tegen de 
ervaren vrouwen van 
Longa ’59 werden we 
voor het eerst goed 
onder druk gezet. 
Ondanks dat we de 
eerste set verloren 
bleven we gecon-
centreerd en rede-
lijk ontspannen spe-
len. Zowel ‘basis-’en 
‘wissel’spelers  brachten 
hoge servedruk, vechtlust in 
verdediging, stabiele pass en een 
gevarieerde aanval. Een prachti-
ge teamprestatie.
Een goede ervaring om vandaag 
op verder te borduren tegen Re-
belle D2.

RESTAURANT

EMMERIK



Rabobank Orion Dames 2Rabobank Orion Dames 2Rabobank Orion Dames 2
1  Lieke Mentink, 2  Sophie de Munck, 3  Lynn de Munck, 4  Hannah Jansen, 
6  Hannah Booiman, 7 Isa  de Munck, 8  Myrthe Eijkelkamp, 9  Anne Overbeek, 
10 Robin Hekkers, 11  Marloes Meisters, 12  Zoë Go, 13  Kimberley Houlton.
 Trainer/coach: Jeroen Hamminga.

Over Kimberley
              en Marloes 

Stand Promotieklasse B

 1 Rabobank Orion D2 03 -  14

 2 Inn.Makelaars.nl WSV D1 03 -  11

 3 De Hofnar-Bovo D1 02 - 0 9

 4 Skopein Wivoc D1 02 - 0 9

 5 Halley D3 02 - 0 8

 6 Seesing Pers.|Longa`59 D2 03 - 0 5

 7 Heva VCV D2 03 - 0 5

 8 Vollverijs D1 02 - 0 4

 9 Twente '05 D1 03 - 0 4

 10 Auto v. Oort/Rebelle D2 03 - 0 3

 11 Volga D1 02 - 0 2

 12 VV Forza D1 02 - 0 1

Auto van Oort Rebelle Dames 2Auto van Oort Rebelle Dames 2Auto van Oort Rebelle Dames 2
1 Lianne Overgoor, 2 Shanna Zoeter, 3 Judith Akse, 4 Nicole Pieper, 5 Demi Bodt, 
6 Maaike Ten Hage, 7 Marleen van den Tooren, 8 Anouk Botermans.
Trainer: Sven Akse, coach: Annet van den Berg.

(Geen teamfoto beschikbaar)

Vandaag stellen wij de laatste 
dames aan u voor en sluiten 
we af  met een ‘wist je dat..?’ 
rondje.
Onze een na laatste nieuwe da-
me is Marloes Meisters. Marloes 
is 17 jaar, woont in Doetinchem 
en zit in 6 VWO op het Ludger 
College. Ze speelt al vanaf  haar 
vijfde volleybal! Vorig jaar speel-
de Marloes in dames 3 en hoopt 
dit jaar een nieuwe uitdaging aan 
te gaan in dames 2. Onze laatste 
aanwinst is Kimberley Houlton. 
Kimberley zal dit jaar niet spe-
len op de positie waar jullie haar 
gewend zijn… Ze heeft name-
lijk haar passer-loperpositie in-
gewisseld voor de libero positie. 
Ze heeft niet alleen haar positie 
ingewisseld, maar ook haar 
shirt. Ze zal vanaf  nu te zien 
zijn in een blauw shirt als num-
mer 13. 

Wist je dat . . . Robin een fobie 
heeft voor eten tussen haar tan-
den en daarom altijd een tan-
denstoker bij haar heeft?
. . . Hannah Jansen rauwe aard-
appels lust? . . . Lieke altijd met 
een knotje in het haar volley-
balt? . . . Myrthe met D2 be-
gonnen is in de promotieklasse, 
gepromoveerd is tot de 2e divi-
sie en nu weer speelt in de pro-
motieklasse? . . . Hannah Booi-
man al sinds jongs af  aan een 
verslaving heeft aan appels en je 
haar nu nog steeds met een ap-
pel ziet? . . . Anne heel onhan-
dig is en zelfs nog over haar ei-
gen voeten en de lijnen op het

volleybalveld kan struikelen? . . . 
Isa tijdens wedstrijden altijd een 
geluksonderbroek draagt? . . . 
Zoë eigenlijk afgelopen dinsdag 
de sleutel kreeg van haar kamer 
in Utrecht, maar opgelicht is en 
dus nog steeds wanhopig op 
zoek is naar een kamer? . . . 
Sophie een nutella-verslaving 
heeft ondanks haar melkallergie?
. . . Kimberley in Shrewsbury 
geboren is, maar niemand in Ne-
derland dat kan uitspreken?
. . . Lynn bij elke 10:10, 21:21 
enz. haar handen kust? . . . 
Marloes met één krul op haar 
hoofd is geboren?

DOOR DAMES 2
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6 Maaike Ten Hage, 7 Marleen van den Tooren, 8 Anouk Botermans.
Trainer: Sven Akse, coach: Annet van den Berg.

(Geen teamfoto beschikbaar)
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DOOR DAMES 2



Stand Topdivisie  

Vo o r b e s c h o u w i n g
ORION DAMES 1 - KOFFIEVOORDEEL.NL SUDOSA-DESTO DAMES 1

door Marcel van Zuijlen, trainer/coach Dames 1

l i l i an s ee t pa l e i s@out l ook . c om

 1 Laudame Fin. VCN D1 03 - 0 9

 2 IMS/Voltena D1 03 - 0 8

 3 Sudosa-Desto D1 03 - 0 7

 4 Sliedrecht Sport D2 03 - 0 5

 5 Pharmafilter US D1 03 - 0 5

 6 VV Utrecht D1 03 - 0 4

 7 VoCASA D1 03 - 0 4

 8 Rabobank Orion D1 03 - 0 3

 9 Dros-Alterno D2 03 - 0 3

 10 Dynamo Apeldoorn D1 02 - 0 2

 11 Prima Donna Kaas D1 03 - 0 1

 12 OBEG Donitas D1 02 - 0 0

Overeenkomsten in de sport.
Bij veel volleyballiefhebbers 
zal de interesse in sport niet 
stoppen bij alleen volleybal. 
Bij het uitvoeren of  kijken 
naar sport in het algemeen 
zijn veel parallellen met de 
volleybalsport te ontdekken. 

Natuurlijk kunnen we ver-
schillende explosieve spor-
ten uit de atletiek en vecht-
sport noemen. Laatst 
hoorde ik bij een kick-
bokstraining de trainer 
tegen zijn leerling zeg-
gen: “Hoeken maken 
en hard slaan”. Ik 
vond dat hij dit best 
goed kon, dus vroeg 
hem te gaan volley-
ballen. Helaas zei 

Rico nee.

De afgelopen twee wed-
strijden die wij hebben ge-

speeld, hadden meer over-
eenkomsten met een mara-
thon. Twee weken geleden heb-

ben we met 3-2 verloren van Dy-
namo. In die wedstrijd hebben 
we 20 punten meer gemaakt dan 
de tegenstander, maar helaas 
toch verloren. Vorige week heb-
ben we na een dramatisch slech-
te start, ons toch hervonden en 
met 2-3 gewonnen van Slie-
drecht. Ik moet zeggen dat ik 
over de vechtersmentaliteit zeer 
tevreden ben. Wederom een 
soort van parallel met de vecht-
sport. Toch denk ik dat de 
grootste overeenkomst in elke 

sport is, het hebben van mentale 
weerbaarheid. Sifan Hassan won 
afgelopen weekend de 1500 en 
10.000 meter op het WK-
atletiek. Het schijnt dat zij zich 
vroeger bij verlies van een wed-
strijd een week opsloot in haar 
kamer, voor niemand bereikbaar 
was en vervolgens nog harder 
ging trainen. Ik zeg niet dat dit 
precies mijn manier is, maar kijk 
waar het haar heeft gebracht.

Met de juiste winnaarsmentali-
teit heb je meer kans op succes. 
Clichés als ‘nooit opgeven’, ‘een 
bal is pas op de grond als hij op 
de grond is’ en ‘het is pas over 
als het over is’ zijn wat mij be-
treft zeker waar.

Vandaag Sudosa uit Assen. 
In de voorbereiding hebben ze 
laten zien dat ze een team zijn 
om rekening mee te houden.
We hebben uw support dus 
weer nodig!
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Officials: 1e Scheidsrechter: Jurgen van Bussel, 2e Scheidsrechter: Jan Visscher.

 

                

Rabobank Orion Dames 1
 1 Kim Brandes 17 jaar 1.82 m Spelverdeelster

 2 Rebecca Booiman 19 jaar 1.84 m Midspeelster

 3 Iris Reulink 25 jaar 1.80 m Midspeelster

 5 Lise Middelkoop 22 jaar 1.83 m Diagonaal

 6 Michelle van der Wens 31 jaar 1.83 m Midspeelster

 7 Dirkje Berendsen 27 jaar 1.86 m Spelverdeelster

 8 Laura Klaver 25 jaar 1.83 m Passer/loper

 9 Maureen Reulink 23 jaar 1.72 m Passer/loper

 10 Annemiek te Beest 25 jaar 1.84 m Diagonaal

 11 Silke Bruil 17 jaar 1.87 m Passer/loper

 12 Jaël Veenstra 27 jaar 1.74 m Libero

 21 Merle Bouwmeester 22 jaar 1.67 m Libero

 

Trainer/coach: Marcel van Zuijlen  Fysiotherapeut: Martin Moons

Assistent trainer/coach: Jeroen Peeters Teammanager: Michel Lenderink

Kotec
Installatietechniek & Onderhoud V L O E R V E R W A R M I N G

Koffievoordeel.nl Sudosa-Desto Dames 1

Lijnrechters: Hans Albers en Herbert Reindsen.

 1 Cindy Zandstra 22 jaar 1.84 m Diagonaal

 2 Manon Torenbeek 17 jaar 1.81 m Passer/loper

 3 Lisa Boer 21 jaar 1.81 m Midspeelster

 4 Suzanne Benninga 22 jaar 1.79 m Midspeelster

 5 Chloë Huizenga 19 jaar 1.88 m Spelverdeelster

 6 Rianne Vogt 19 jaar 1.86 m Midspeelster

 7 Lisa Hut 19 jaar 1.86 m Passer/loper

 8 Beau Bruins Slot 18 jaar 1.83 m Passer/loper

 9 Beau de Vries 18 jaar 1.74 m Spelverdeelster

 10 Anike van Oosterom 26 jaar 1.78 m Passer/loper

 11 Liz Otten 18 jaar 1.79 m Diagonaal

 12 Danique Hamming 18 jaar 1.70 m Libero

    

Trainer/coach: Mark Afman  Fysiotherapeut: Leonie Boverhuis 

Assistent trainer/coach: Hielke Loman Teammanager: Stefan Rutgers  
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W e s t e n d o r p  T e l . 0 3 1 5 - 2 9 8 4 3 0

DAMES1
D O O R M I C H E L L E V A N D E R W E N S

Ondanks dat wij genoeg toppers in het team heb-
ben, breiden wij met de thuiswedstrijd graag on-
ze selectie uit. Elke thuiswedstrijd hebben wij 
twee jonge toppers spelend in de CMV. De wed-
strijd begint vandaag door een service van deze 
twee toppers. Ze stellen zichzelf  hieronder graag 
aan jullie voor: 
Ik ben Bine van Breemen en ik ben 7 jaar oud. 
Ik volleybal ongeveer een jaar bij Orion en zit in het cmv 
team 42. Wij trainen 2x per week en hebben om de week 
een toernooi. Naast het volleyballen zijn buitenspelen met 
vriendjes en vriendinnetjes, dansen, zingen en knutselen 
mijn hobby's! Ik vind het heel erg leuk dat ik vandaag 
mag kijken bij het Orion dames 1! Zet hem op allemaal !
 
Naast Bine hebben we nog een andere topper die 
zich graag wil voorstellen: 
Ik ben Dianne Hoekstra. Op 13 oktober (morgen 
dus) word ik 9 jaar. Samen met mijn vader en moeder en 
twee zussen woon ik met veel plezier op het Kruizemunt-
veld. Sinds ongeveer een jaartje volleybal ik bij Orion. 
Ik speel nu in team 41. De trainingen vind ik erg leuk. 
De volleybalwedstrijdjes die ik op zaterdagochtend in Wes-
tervoort speel met mijn team vind ik ook erg leuk. 
Naast volleybal zit ik ook op badminton bij Phido en op 
donderdagmiddag ga ik naar pianoles op ’t Prisma, locatie 
Wolborgenmate. Dat is ook mijn basisschool. 
Ik zit in groep 6. Thuis hebben we ook nog twee lieve 
dwergkonijntjes: Mickey en Mimi. Verder houd ik erg 
veel van spelletjes spelen op de tablet of  andere spelletjes, 
zoals: kaarten, dweebies en uno.
 
Bine en Dianne, heel veel plezier vandaag en we 
hopen jullie vaker te zien op de tribune en wie 
weet later in Dames 1!

Dit jaar wordt er ook aandacht geschonken 
aan de recepten van Marcel trainer/coach 
dames 1. Elke thuis wedstrijd wordt er een 
nieuw pastagerecht gemaakt, het liefst vlees 
en geen vis. Afgelopen week wat flauw qua 
smaak, tenminste als we kijken naar de laat-
ste thuiswedstrijd: toen hadden we niet zo 
een pittige start;). 

We eten op plastic bordjes en met plastic bestek 
want de gouden bordjes moeten we nog wel 
verdienen dit jaar. We gokken dat het komende 
pastagerecht heel veel hete pepers bevat. Rode 
pepers, gele pepers, groene pepers en nog veel 
meer. Één ding is zeker we worden goed ver-
wend voor de thuiswedstrijden en aan de voor-
bereiding zal het niet liggen.

Jeroen Peeters onze assistent trainer dit jaar 
deelt actief  mee aan het runnen van de training-
en. Wel laat hij zo nu en dan iets horen tijdens 
de wedstrijden wat afgelopen zaterdag niet uit-
mondde tot een gele peper maar een gele kaart. 
Persoonlijke aandacht voor de spelers d.m.v. ge-
richte tips and tricks tijdens de trainingen en 
wedstrijden komen goed van pas.

Michel Lenderink is nog steeds onze teammana-
ger die bij de trainingen evenals de wedstrijden 
nog te vinden is. Wel gaat dit volgend jaar voor 
veranderingen zorgen, Michel heeft namelijk be-
sloten om in 2021 de Alpe d’Huzes te gaan fiet-
sen. Dit is iets waar hij zich na dit seizoen vol 
voor wil gaan inzetten. Mogelijk traint hij vol-
gend seizoen met ons mee met de voorwaarden 
dat hij een bruine pruik draagt (blondines heb-
ben we al genoeg).

Ten slotte is het de week van de scheids. Ook 
zonder hen geen wedstrijd. Daarom zowel deze 
week als vorige week aan de week van de 
scheids gedacht en hen toch iets lekkers ge-
bracht. Bedankt scheids.

Mini'sMini's
van devan de
weekweek
Mini's
van de
week
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door Dick van Slooten, teammanager Heren 2

Vo o r b e s c h o u w i n g
ORION HEREN  -2  PRIMA DONNA KAAS HUIZEN HEREN 1TribuneTalk
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Kotec
Installatietechniek & Onderhoud 

W e s t e n d o r p  T e l . 0 3 1 5 - 2 9 8 4 3 0

RESTAURANT
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T E G E L Z E T B E D R I J F 

Stand Eerste divisie A

 1 Prima Donna Kaas H1 03 -  14

 2 FOOX Olhaco H1 03 -  10

 3 Sudosa-Desto H1 03 -  10

 4 De Hofnar-Bovo H1 02 - 0 9

 5 EVV Bultman-Hartholt H1 02 - 0 7

 6 VoCASA H2 03 - 0 7

 7 Rabobank Orion  H2 03 - 0 6

 8 Apollo 8 H1 03 - 0 6

 9 Focus4U Woudenberg H1 03 - 0 5

 10 HHB coaching/CSV H1 03 - 0 4

 11 VC Sneek H1 03 - 0 4

 12 Axell Claims/Sovoco H1 03 - 0 3

Zaterdag
“Je speelt zoals je traint”. 
Het is een vaak gehoorde uit-
spraak in volleyballand. Ik zou 
zover willen gaan om het een 
dogma te noemen. Nu valt er 
een hoop voor te zeggen. 
In de meest vrije zin komt het 
er op neer, dat als je op een be-
paalde manier wenst te spelen, 
dat je dit dan ook op de trai-
ning moet repeteren. Daarbij 
is het noodzakelijk dat je het 
traint/repeteert met dezelfde 
inzet/intensiteit die je ook in 
de wedstrijd aan de dag wil 
brengen. 

Een voorbeeld is dat, wanneer 
je jezelf  op de training dwingt 
om bij elke wegketsende bal, 
er als een dolle achter aan te 
rennen, vriend Pavlov vanzelf  
eens om de hoek komt kijken. 
Zo ben je in een vergelijkbare 
wedstrijdsituatie mentaal en 
fysiek voorbereidt om het bij 
een ketser op een lopen te zet-
ten. In de hoop dat dit de 
kans om de bal te halen, 
vergroot. Het is derhalve een 
middel.
Het punt met dit middel is dat 
het zo vaak klakkeloos en doel-
loos wordt geroepen dat het, 
het doel voorbij schiet en dat 
het omkeerbaar lijkt te zijn. 
Zeker in de ogen van domme 
volleyballers en trainers die in 
eerste instantie al niet volledig 
begrepen waarom je “speelt 
zoals je traint”. 

Wat tot het veelgehoorde ex-
cuus leidt dat wanneer er ruk 
wordt gespeeld het automa-
tisch ligt aan dat er “slap ge-
traind is”. In dat geval word je 
dus gebruikt door je eigen mid-
del. 

Nu ben ik in de laatste jaren 
veel meer waarde gaan hech-
ten aan de bewustwording: 
waarom we bepaalde dingen 
doen, waarom we trainen en 
hoe we dingen trainen. 
Laat het een geruststelling zijn 
dat het dus niet persé uit-
maakt. Dat wanneer je jezelf  
eens een week vermoeid en ge-
sloopt, door de regen, met 
werksores en al naar de trai-
ning sleept. 

Zaterdags ben je 
gewoon weer 
het mannetje. 

PP

In plaats van een wedstrijd-
voorbeschouwing deze keer 
een persoonlijke beschou-
wing. Nadat Marco de zware 
last van het team-manage-
ment van Heren 2 had neer-
gelegd dreigde Heren 2 
stuurloos te raken. Gelukkig 
heeft Erik Dick bereid gevon-
den het stokje over te nemen. 

Mag ik me even voorstellen:
Mijn naam is Dick van Slooten, 
woon in Warnsveld en ben 72, 
gehuwd en heb twee kinderen 
en vijf  kleinkinderen. Hiermee 
hebben we dat stukje privé ge-
had. Nu het sportieve gedeelte, 
vanaf  jongs af  aan was ik op het 
sportveld te vinden, op achtjari-
ge leeftijd ging ik niet op voetbal 
maar startte ik met atletiek. 

Dat ging me aardig af  zowel op 
de technische nummers als de 
loopnummers en ik werd in de 
opleiding voor de vijfkamp opge-
nomen, dit heb ik gedaan totdat 
ik het zware programma van 
8 uur training per week toch te 
gortig vond en er op mijn der-
tiende mee stopte en overstapte 
naar volleybal. Daar is het vol-
leybalvirus binnen gekomen en 
er niet meer uit weggegaan. 
Later heb ik de trainerscursus 
gedaan en het diploma sport-
massage gehaald. 
Na een omzwerving bij diverse 
clubs in Zutphen en Deventer, 
kwam ik voor mijn werk in Gen-
nep terecht waar ik een team 

van Flamingo’s trainde. 
Na 8 jaar Brabant/Limburg be-
gon het Achterhoekse bloed 
toch weer te kruipen waar het 
niet gaan kon en verhuisden we 
naar Warnsveld waar WSV de 
volgende club werd.

Op het moment dat Eric Maan 
meldde dat hij zeer geïnte-
resseerd was om WSV Dames 1 
te trainen, wist ik dat ik goed 
vlees in de kuip had. In de jaren 
dat Eric t/c was bij WSV ver-
zorgde ik het teammanagement. 
In deze jaren wisten de 
dames het te schoppen tot de 
topdivisie. 

Dus op de vraag van Eric of  ik 
dat nu voor Heren 2 van Orion 
wilde doen, was ik er snel uit. 
Dus als u mij op de bank ziet zit-
ten bij H2 hoeft u zich niet af  te 
vragen: wie is die snuiter? 
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D I K H E U S I N K V E L D , H E R E N 2

Prima Donna Kaas Huizen Heren 1Prima Donna Kaas Huizen Heren 1Prima Donna Kaas Huizen Heren 1
Michiel Koster, Marlison Kleinmoedig, Kasper Lemminga, Alexis Molina, Jeffrey Roest,
Olav van der Zijde, Derwin Colina, Julian van Dijk, Max Cristina, Jesse Zegeling,
Martijn van Rooijen, Raygid Insenia. Trainer/coach: Albert Cristina Assistent-coach: Arno Koster

Reflecteren is kijken in de spiegel en realiseren 
dat het er toch niet zo mooi uitziet als je 
dacht. Met een 3-1 verlies uit in Assen leek het 
de coach toch wel eens verstandig om 
eens kritisch te kijken naar wat het 
individu beter kan om het team be-
ter te laten presteren. De term 
voorbereiding werd veelvoudig 
gebruikt waardoor ik nu zit te 
denken: hoe was mijn voorbe-
reiding op deze wedstrijd?

Na een jaar stilzitten einde-
lijk weer op de been, zit het 
wedstrijdshirt wel wat 
strakker dan voorheen. 
De filosofie dat rust ook 
een prikkel is, heb ik een 
jaar lang kunnen ervaren. 
Ik heb dan ook nog nooit 
zo’n lange voorbereiding 
gehad op een wedstrijd. 
Daarnaast was de traktatie 
van Nemmo een perfecte 
toevoeging. Fruit, snelle 
snuikers en wat eiwitten 
in de vorm van appeltaart 
met slagroom waren de 
overige ingrediënten voor 
een ongelooflijk (T-shirt) 
strakke wedstrijdvoorberei-
ding.

Daarnaast werd het woord 
‘voorbereiding’ ook ge-
bruikt om aan te geven 
wat ons strijdplan is en 

hoe we hier tijdens de wedstrijd elkaar 
op attenderen. Uitspraken als: “die klei-
ne staat weer aan het net” of  “die dikke 

moet serveren” zijn hier perfecte 
voorbeelden van. 

Daarnaast wordt er tij-
dens het serveren door 
spelers aan het net altijd 
aangegeven wat er 
wordt geblokkeerd. 
Dit doen ze door het 
opsteken van hun ving-
ers. Eén vinger wordt 
opgestoken om aan te 
geven dat het blok 
rechtdoorgeslagen bal-

len gaat stoppen en twee 
vingers door het blok zoda-

nig te positioneren dat diago-
naalgeslagen ballen gestopt wor-
den. En hier is waar het deze 
wedstrijd volgens mij mis ging.

Te veel spelers hadden de ving-
ers zodanig ingetapet dat er al-
tijd 3 vingers werden opgesto-
ken, waardoor niemand meer 
wist wat er moest gebeuren. 

Conclusie: 
we moeten voortaan minder 
tape gebruiken voor de vingers 
en het goede behouden door 
structureel een appeltaart met 
slagroom te nuttigen voor de 
wedstrijd.

Appeltaart
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1. Bij welk team mag iedereen mee trainen? 2. Welk team drinkt er bier op de tribune? 3. Uit welk team bre-
ken de meest spelers door? 4. Welk team wordt gebruikt als rehabilitatiecentrum voor oud-eredivisie spelers? 
5. In welk team worden 30’ers nog steeds beter? 6. Welk team traint nooit, maar speelt altijd compleet? 7. 
Welk team verdient het eigenlijk om op het centrecourt te spelen? Welk team heeft de meeste muzikale (kara-
oke) talenten? 8. In welk team zijn minions niet perse klein of  onervaren? 9. Welk team geeft altijd het goede 
voorbeeld? 10. Van welk team rijden de spelers niet alleen naar uitwedstrijden in een busje? 11. Welk team is 
heel blij dat Menno bijna zijn rijbewijs gaat halen?  
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Al meer dan 10 jaar ondersteunen wij klanten middels een
praktische invulling naar een ISO27001/ NEN751x certificering en
brengen ISO9001 naar eenzelfde management systeem. Ook de
AVG (GDPR) geven wij een praktische invulling. Nieuwsgierig!
Check QR-code of ga naar www.intechrity.nl

Uw partner voor ISO certificering

ISO9001

NEN7510
ISO27001

Privacy

Security

GDPR

Quality

AVG

inTECHrity

Hoogtepunten seizoen 1975-1976
 ▀ Diverse leden krijgen een nieuw rugnummer op het shirt 

    omdat de Nevobo dubbele nummers bij de senioren verbiedt.

▀ Bert Broens begint als verzorger bij Heren 1.

▀ Diverse spelers van Orion behoren tot de nationale selecties.

▀ ‘s-Heerenberg en Dinxperlo worden toegevoegd als speellocatie.

▀ Roel Raterink wordt tot ere-voorzitter benoemd.

▀ De basketbal-afdeling gaat Orion Isselstars heten.

▀ Dames Orion worden uitgenodigd voor beroemde internationale
    Dynamo-toernooi in Apeldoorn, ze worden 6e.

▀ Heren 1 (2e divisie), dames 2 (3e divisie) en heren 2 (1e klasse)
    worden kampioen.

▀ Heren 2 wint districtbeker.

▀ Meisjes aspiranten worden Nederlands kampioen op Open Club
    Kampioenschappen.

Voor meer hoogtepunten, artikelen, foto’s en Orion Expressen ga 
naar www.orionvolleybal/historie.

Heren 2 wint de districtbeker in 1976: Voorste rij, Martin Visser, Henk Salemink, staande, Hans Wijkamp, 
Vincent Duurkes, Marcel Slutter, Gerard Klomps, Henk Mulder, en  Bas Bloem. Met beker Han Bulten.

Bert Broens begint in 1975 
als verzorger bij Heren 1.

1 9 6 9 2 0 1 9

1975-1976
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