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Coördinatie: 
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Jaël Veenstra 

Fotografie: 

Hans van Dijk 

Gevel Fotografie

Vormgeving: 

René Jansen 

Druk: 

Drukkerij Siebelink

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 - T W E N T E ‘ 0 5 H E R E N 1
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

Kotec
Installatietechniek & Onderhoud 

R O T S
R

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

SEESING
PERSONEEL nl

Stand Derde divisie A

 1 Volga H1 05  - 17

 2 Skopein Wivoc H1 05  - 17

 3 Springendal-Set-Up`65 H1 06  - 17

 4 Time Out'75 H1 04  - 15

 5 Webton Hengelo H2 05  - 15

 6 Vips Bardot H1 05  - 14

 7 Rabobank Orion H3 05  - 11

 8 Twente '05 H1 05  - 10

 9 Weghorst WVC Volley H1 05  - 10

 10 Voorwaarts H1 05  - 10

 11 Apollo 8 H2 05  - 09

 12 Harambee H1 05 - 0 5

Ranglijst journalistiek

We zijn inmiddels een aantal wed-

strijden onderweg en wie naar de 

ranglijst kijkt zal denken. “Het 

gaat een beetje stroef bij Orion”. 

Gemiddeld 2,2 punt per wedstrijd 

is niet persé veel natuurlijk. Ook 

met 2 winstpartijen uit 5 wedstrij-

den is de balans vooralsnog niet 

positief. Hoeveel dit in dit stadi-

um van de competitie betekend is 

echter twijfelachtig. 

Vooralsnog lijkt het echter weer 

een competitie waarin iedereen 

van iedereen wint, waarin meerde-

re teams een jasje hebben uitge-

daan t.o.v. vorig seizoen. Enkele 

voorbeelden, het Voorwaarts He-

ren 1 dat wij in de eerste wedstrijd 

troffen en wat in onze ogen een de-

gelijke ploeg leek, raakt geen pe-

pernoot meer. 

Het Set-Up H1 waar wij onlangs op 

vrijdagavond van wonnen, wint in-

eens van koploper Volga. Daar-

naast won onze tegenstander van 

vandaag, die kort onder ons staan 

op de ranglijst, weer van Time Out 

Heren 1, daar waar wij in Diepen-

heim, puntloos naar huis gestuurd 

werden. De ranglijst bekijken blijkt 

dus niet erg zinvol. Laten we het er 

dus maar verder niet over hebben. 

Waar we het wel over kunnen heb-

ben is over de ziekenboeg die weer 

sterker bemand is dan voorheen. 

Het geeft weer een extra uitdaging 

met een smalle selectie. 

Verder is het zaak dat wij in de wed-

strijden aandacht blijven besteden 

aan het rendement in onze aanval. 

Waarin het doel is om aanvallend 

de juiste keuzes te maken om zo on-

ze kansen beter te benu�en. 

We maken de laatste weken stap-

jes. We zullen er echter hard voor 

moeten blijven werken om deze 

stappen groter te maken. 
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Je kent het wel: Regiobekervolleybal. Die extra 

competitie binnen het regionale volleybal die 

nogal eens als een blinde darm ervaren wordt. Je 

doet het er vaak een beetje bij. 

Kun je het als derde divisionist met name treffen 

dat je op een doordeweekse avond naar een of an-

der gehucht moet afreizen. En dat soort avonden 

verlopen vaak op éénzelfde en zeer herkenbare ma-

nier. 

Zo vond ik mijzelf laatst terug in de plaatselijke 

sporthal in Ruurlo. Niet om een wedstrijd te volley-

ballen maar om er een te kijken. “Waarom in godes-

naam?” hoor ik u denken. Naja, ik ken daar dus 

mensen en was in de buurt, hoefde zelf niet te trai-

nen, kon ff bij de oude lui langs, u snapt dat wel. 

Anyway, het was een vrij typische se�ing. Er kwam 

een derde divisie ploeg op bezoek bij de promotie-

klasser. Als lager spelend team speel je namelijk al-

tijd thuis en mag je bovendien de scheidsrechters re-

gelen, die nog wel eens een duit in het zakje doen. 

Wat verder dus altijd het geval is, is dat zo’n wed-

strijd voor het lager spelende team enigszins span-

nend is. Ze hebben in principe bij voorbaat verloren 

maar zouden graag het betere team een hak ze�en. 

Voor dat betere team is het vaak een beetje, onwen-

selijk. U weet wel, weekend ervoor gezopen, en 

dan doordeweeks naar zo’n dorp moeten met zo’n 

calimero-ploeg die ‘niets te verliezen heeft’. Pure el-

lende. Je kunt er de klok op gelijk ze�en, de ‘betere 

ploeg’ gaat in de lange-halen-gauw-thuis-modus 

en de onkundigen aan de overkant sterven liever 

dan dat ze de bal laten vallen. Het resultaat is een 

grote kneuzenkermis waarbij de derde divisie-

ploeg aan het einde vaak wel wint, ondanks alle 

frustratie. Waardoor ze fijn nóg zo’n avond tege-

moet gaan. 

Komende week moeten wij naar zo’n dorp in de 

buurt. We hebben er nu al zin in.  

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.

1  Lucas Nijland, 2  Matthijs Hasselerham, 3  Hans Korpershoek, 4  Quinten Snels,
5  Jan Kreutziger, 6  Sam Sjoers, 7  Morris Koetse, 8  Wouter Liefaard, 9 Timo Habing,
15  Timo Konniger, 16  Jeppe Schipper.

Twente ‘05 Heren 1Twente ‘05 Heren 1Twente ‘05 Heren 1 (Geen teamfoto beschikbaar)

Rabobank Orion Heren 3Rabobank Orion Heren 3Rabobank Orion Heren 3

DOOR PETER PAUL DIJKMAN, HEREN3

 9 november  Rabobank Orion D2 - HEVA VCV D2
    Rabobank Orion H3 - Harambee H1 
    Rabobank Orion H2 - Focus4U Woudenberg H1
 16 november  Rabobank Orion D1 - OBEG Donitas D1

VOLGENDE THUISWEDSTRIJDEN
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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

O R I O N  D A M E S 2 - H A L L E Y D A M E S 3

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 

Stand Promotieklasse B

 1 De Hofnar-Bovo D1 04  - 18

 2 Skopein Wivoc D1 04  - 18

 3 Rabobank Orion D2 04  - 17

 4 Inn. Makelaars.nl WSV D1 04  - 16

 5 Vollverijs D1 04  - 12

 6 Halley D3 04  - 11

 7 Seesing Pers.|Longa`59 D2 05  - 11

 8 Heva VCV D2 05  - 09

 9 Auto v. Oort/Rebelle D2 05  - 05

 10 Twente '05 D1 05  - 05

 11 Volga D1 04  - 02

 12 VV Forza D1 02 - 0 1

Een uur verschil

Het afgelopen weekend mochten 

we allemaal een uur langer sla-

pen. Persoonlijk een heel welkom 

uur. Ik ervaar namelijk altijd te 

weinig tijd in een dag. Het blijkt 

ook goed voor ons mensen te zijn. 

In de standaardtijd, ofwel de win-

tertijd, komt de zon namelijk vroe-

ger op. En dit sluit dan weer beter 

aan bij ons bioritme! Tenminste 

dat concludeert het RIVM. En die 

zullen het weten. 

12 oktober 2019 was dat nog niet 

het geval. Of het daaraan lag, weet 

ik niet, maar in onze wedstrijd te-

gen Auto van Oort / Rebelle D2 

slaagden wij er niet in om alle pun-

ten thuis te houden. We wonnen 

weliswaar met 3-2, maar toch voel-

de het anders. Want waar we met 

vooral hoge servicedruk en goede 

drive de eerste set met 25-22 en de 

laatste twee sets met ruime cijfers 

25-15 en 15-4 overtuigend wonnen, 

lukte het Rebelle toch om de twee-

de en derde set van ons te winnen.

Het wegvallen van onze eigen ser-

vicedruk en een hogere service-

druk en een degelijke aanval van 

Rebelle was daar mede een oor-

zaak van. En misschien dus ook 

wel het ontbreken van een uurtje 

meer daglicht.

Vandaag staat, na twee competitie-

loze weekenden, de wedstrijd te-

gen Halley D3 op het programma. 

Het team won drie van de eerste 

vier wedstrijden van dit seizoen. 

Eind vorig seizoen werd een leer-

zame oefenwedstrijd tegen ze ge-

speeld. Die wedstrijd werd door 

Halley gewonnen. 

Het mag duidelijk 

zijn dat onze mei-

den 100% gemoti-

veerd zijn om van-

daag een ander re-

sultaat te halen. 

Met vooral maxi-

male focus en inzet 

en als 1 team met, voor 

en door elkaar! 

Met onze voorbereiding afgelopen 

weken, jullie support en aanmoedi-

gingen vanaf de tribune en het be-

langrijke uurtje meer daglicht gaan 

we ervoor!
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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.

Rabobank Orion Dames 2Rabobank Orion Dames 2Rabobank Orion Dames 2

Halley Dames 3Halley Dames 3Halley Dames 3
2 Naomi Knol, 3 Jaimy Freriks, 4 Merel Borkus, 5 Anne Fielt, 6 Sanne Kraaijvanger,

7 Myrthe Jansen, 9 Nienke van Mierlo, 10 Juliët Gudde, 11 Kim Buser, 12 Thessa Wolters

22 Rochelle Nieuwenhuis. Trainer/coach: Randy Derksen.

Net aangeschoven bij Dames 2 

wordt mij gevraagd om een stukje 

te schrijven . . . ‘wa�an’. Maar ge-

lukkig met een beetje hulp van 

mijn teammaatje Kim hebben we 

toch nog iets leuks bedacht!

Vorige week donderdag was Je-

roen een weekend weg, dus kregen 

we training van Sanne. Het ging 

een leuke training worden. Het be-

gon met een potje 4 tegen 4, binnen 

de drie. Wie als eerste bij 5 was 

moest een straf bedenken voor de 

rest. Daar was het dan, het eerste 

team won en moest iets bedenken. 

Nou er werd gedacht aan 10 à 15 

burpees. Maar Sanne zei “Wees 

eens een beetje origineel”. Dus was 

de eerste straf het aanraken van alle 

Heren 2 leden die aan de andere 

kant van de zaal trainden. Sommi-

gen van ons verstonden ‘de ballen 

van Heren 2 aanraken’ dus die ging-

en al vol op hun doel af tot wij op 

tijd schreeuwden dat hun ‘ge-

woon’ aanraken ook goed genoeg 

was. Deze jongens wisten niet wat 

hun overkwam. Hilarisch. 

Toen de volgende ronde. Weer had 

he�elfde team gewonnen en weer 

moest er een straf bedacht worden. 

Ik kwam met het idee om iedereen 

als een of ander konijn over de tri-

bune te laten lopen. Nou toen 

kwam de laatste ronde. Een ander 

team mocht deze keer een straf be-

denken. De andere de Munck vond 

het leuk dat we van de ene kant van 

de zaal naar de andere kant moes-

ten kruipen als rupsen. 

Nou dames en heren, jongens en 

meisjes, dit zag er niet uit. Nie-

mand die het lukte behalve Sophie 

die het wel ff voordeed en het nog 

lukte ook! Rare meid. 

Uiteindelijk is er hier en daar 

een beetje gesmokkeld en is 

de vloer van de zaal weer ge-

poetst. Dit allemaal heb-

ben we ook nog is vastge-

legd op onze insta. Dus 

als jullie meer van zulke 

leuke acties van ons 

willen zien, volg ons 

vooral op Instag-

ram: orionda-

mes2!!!

Training van Sanne is nooit saai
D O O R L Y N N D E M U N C K D A M E S 2
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D O O R L Y N N D E M U N C K D A M E S 2



Vo o r b e s c h o u w i n g
ORION DAMES 1 - PRIMA DONNA KAAS HUIZEN 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 IMS/Voltena D1 05  - 14

 2 Laudame Fin. VCN D1 05  - 13

 3 VV Utrecht D1 05  - 10

 4 VoCASA D1 05  - 10

 5 Sudosa-Desto D1 05  - 09

 6 Pharmafilter US D1 05  - 08

 7 Sliedrecht Sport D2 05  - 07

 8 Rabobank Orion D1 05  - 06

 9 Prima Donna Kaas D1 05  - 04

 10 Dynamo Apeldoorn D1 04  - 03

 11 Dros-Alterno D2 05  - 03

 12 OBEG Donitas D1 04  - 00

Stand Topdivisie  

Elk nadeel heb zijn voordeel.

Daar stonden we vorige week za-

terdag dan. 10.45 uur fris en fruitig 

aanwezig om 12.00 uur te kunnen 

starten met het bekertoernooi. 

Een uurtje of 7 later klaar. Uitslag 

2-3 verloren  tegen Alterno en 3-0 

gewonnen tegen Rivo. Genoeg 

dingen te verbeteren maar ook 

om trots op te zijn. Het gevolg 

is wel dat we niet door zijn in 

de beker en definitief niet Eu-

ropa in kunnen.

Natuurlijk was er teleur-

stelling bij team en staf. 

Graag waren we nog een 

paar rondes verder ge-

komen. Ik weet niet of 

deze teleurstelling bij 

iedereen ook zo groot 

was. Partners, vriendin-

nen en familie van de 

speelsters hebben het soms 

best zwaar te verduren. Zeker 

als ze niet gewend zijn aan de 

ongeschreven regels van team-

sport op een serieus niveau. 

Altijd aanwezig en drie keer trai-

nen is toch wel de insteek. Voor de 

speelsters is het soms lastig uit te 

leggen als ze geen weekendje weg 

kunnen of op een verjaardag afwe-

zig zijn. 

Maar ik begon dit stukje al met de 

uitspraak van Cruijf  “Elk nadeel 

heb zijn voordeel”.  Familie, vrien-

dinnen en partners. 23 November 

hebben we geen wedstrijd. Plan 

wat leuks, ga een weekendje weg of 

wat dan ook. Maak er in ieder geval 

gebruik van!

Vandaag de wedstrijd tegen PDK 

uit Huizen. Een team dat de pun-

ten hard nodig heeft. Ze zullen 

daarom vast extra gemotiveerd zijn 

om daarvan een paar mee naar 

huis te nemen. Helaas gaat dat niet 

gebeuren want wij hebben ze ook 

hard nodig om de aansluiting met 

de middenmoot te behouden.

Ik wens u allen weer veel plezier.

Kotec  

Installatietechniek
& Onderhoud
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Officials: 1e Scheidsrechter: Rijk Sanders, 2e Scheidsrechter: Louis Oberije, Lijnrechters: .Bennie Reulink en Tony Overklift Vaupel Kleyn

                

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

Prima Donna Kaas Huizen Dames 1
 1 Angelique Verheul Libero - -

 2 Sylke Smit  Spelverdeelster - -

 3 Precious Koppenhol Diagonaal - -

 4 Carla Mulli  Diagonaal - -

 5 Kendall Cygan  Spelverdeelster - -

 6 Mira Innemee  Passer/loper - -

 7 Melany Arends Diagonaal - -

 8 Lizzy Koole Midspeelster - -

 9 Marleen Veldhuis  Midspeelster - -

 10 Danique Lambert  Passer/loper - -

 11 Zoë Korstanje Passer/loper - -

 12 Lisanne Scholten Passer/loper  - -

Coach: Ali Moghaddasian  Teammanager: Hans Stindt

Assistend coach: Gerry Smit-de Vries
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D O O R M E R L E B O U W M E E S T E R , D A M E S 1 

Bijgeloof, een bekend fenomeen 

binnen de sport. Bijgeloof helpt 

sporters. De rituelen of vaste ge-

woontes geven sporters rust en 

zelfvertrouwen, mits ze er in gelo-

ven. Voornamelijk zelfvertrou-

wen in het eigen kunnen is ge-

lieerd aan een goede prestatie vol-

gens sportpsychologen. 

In een artikel uit de Volkskrant 

(Vermeulen, 2016) wordt gezegd 

dat bijgeloof voortkomt uit condi-

tionering bekend van de proeven 

van de Amerikaanse psycholoog 

F. Skinner. Een voorbeeld is een 

duivenexperiment waarin hij 

hongerige duiven in een kooitje 

stopte met een automatische voe-

dermachine. 

Ze hadden geen controle over 

het voedermoment, maar ze 

gedroegen zich wel alsof 

dat het geval was. Ze her-

haalden de beweging die 

ze met toeval hadden ge-

maakt tijdens het eerste 

voedermoment en pro-

beerde zo een nieuwe ronde 

af te dwingen. Ze geloofden 

dus dat als ze een bepaalde 

beweging maakten, ze een 

nieuwe voedselronde af-

dwongen. 

Waren de duiven net zo bij-

gelovig als Rafael Nadal 

die zijn flesjes water in een 

rechte lijn ‘moet’ neerze�en 

gedurende de wedstrijd? 

Er wordt veel geschreven over het 

feit dat bijgeloof een manier is om 

grip te krijgen op het onvoorspel-

bare en onzekere door verbanden 

te leggen die er eigenlijk niet zijn. 

Diep van binnen weten de meeste 

sporters dat ook wel, maar toch 

biedt het een gevoel van controle 

en het geloof in eigen bekwaam-

heid wordt versterkt. 

Bijgeloof kan gezien worden als 

een psychologisch placebo. 

In het artikel wordt geschreven 

dat sportpsycholoog van Lange 

spreekt over het volgende: “Als de 

sporter denkt dat een polsbandje 

de kans op een zege vergroot, 

werkt het waarschijnlijk ook zo. 

En werkt het tegen hem als het ri-

tueel niet vertoond kan worden, 

omdat het de onzekerheid ver-

groot”.

 

Is het dan een must om een bijge-

loof te hebben of juist niet? Lange-

baanschaatser Verheijen is het 

voorbeeld van het omgekeerde.

Hij ze�e bij zijn overstap zijn ge-

woonten bij het vuil en werd op 

zijn 25ste wereldkampioen en in 

de 10 jaar later nog vier keer. 

Toch houd ik mij aan mijn vaste 

'wedstrijdsokken' en zie ik wel 

wat er gebeurt. Ze zi�en gewoon 

het lekkerst. 

Bijgeloof
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door Eric Maan, trainer/coach, Heren 2

Vo o r b e s c h o u w i n g
O R I O N H E R E N  -2  V O C A S A H E R E N 2

O r i o n - n i e u w s , - a c h t e r g r o n d e n e n - w e t e n s w a a r d i g h e d e n

SPORTSWEAR
ALL

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

EMMERIK

R O T S
R

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

Stand Eerste divisie A

 1 Prima Donna Kaas H1 05  - 23

 2 Sudosa-Desto H1 05  - 19

 3 FOOX Olhaco H1 05  - 14

 4 EVV Bultman-Hartholt H1 03  - 12

 5 VoCASA H2 05  - 11

 6 Rabobank Orion H2 05  - 11

 7 De Hofnar-Bovo H1 04  - 10

 8 HHB coaching / CSV H1 05  - 10

 9 Focus4U Woudenberg H1 04  - 09

 10 Apollo 8 H1 05  - 09

 11 Axell Claims / Sovoco H1 05  - 08

 12 VC Sneek H1 05 - 0 4

TribuneTalk
“Je kunt maar op één moment op 

tijd zijn, anders ben je of te vroeg 

of te laat”(citaat J. Cruijff), en . . . 

de gevolgen daarvan.

Een prachtige uitspraak die alles 

zegt over de relatie tussen de spor-

ter en de bal. Het onderkennen, in-

scha�en, van tijd-tempo en rich-

ting is essentieel voor deze uit-

spraak. Schat de volleyballer dat 

goed in dan heeft hij, mits in het be-

zit van de nodige technische vaar-

digheden, de meeste kans op ‘luk-

ken’, met als gevolg een succes-

ervaring die een onnavolgbaar ge-

voel kan geven, zich gepasseerd 

lichaam voelen. De volleyballer 

voelt zich niet bekeken door mede-

spelers, publiek, scheidsrechter en 

de coach. Hij is zich op dat moment 

niet bewust van zijn aanwezigheid 

in de speelruimte. En dat roept om 

de verslavende herhaling. 

Wanneer de drie-eenheid ‘tijd-

tempo en richting’ niet voldoende 

worden ingeschat dan ben je of te 

vroeg of te laat en derhalve niet op 

tijd. Het wordt dan ‘niet lukken’ en 

de gevolgen daarvan kunnen de-

sastreus zijn. De volleyballer voelt 

zich in de presentie gejaagd, zich 

bekeken door zijn omgeving en 

daardoor bewust van zijn eigen 

lichaam. 

Voorbeeld: De tegenstander heeft 

jou er uit gepikt als target om op te 

serveren. Je wordt constant ‘weg ge-

serveerd’. Je voelt je iedere keer in 

de presentie gejaagd en steeds 

machtelozer worden. 

Je mentale weerbaarheid wordt ge-

test. Het gaat malen in je hoofd. 

Word ik gewisseld? Hoe beoor-

deelt de coach mij ? Ziet het publiek 

mij als de schlemiel? Hoe ga ik mij 

gedragen? Word ik boos of laat ik 

mij lijdzaam berustend naar de 

slachtbank leiden? Worden mijn 

medespelers boos? En de twijfel:  

“Gaat het straks wel lukken ?”.

Advies van Dhr. Johan Cruyff: 

“Kom op tijd, dan heb je altijd een 

goed gevoel”.

CURSUS OMGAAN MET TE-

LEURSTELLINGEN Het zit wel 

eens mee en het zit wel eens te-

gen. Nou zul je verwachten dat 

wanneer je dit vaker meemaakt, 

dat het dan wel makkelijker 

wordt. Dat er een zekere berus-

ting is, nadat je verloren hebt, of 

weinig of slecht gespeeld hebt. Je 

ziet het beeld vast voor je. 

Schijtwedstrijd gehad, je bent 

lichtelijk emotioneel, met zo’n 

cartoonesk onweerswolkje bo-

ven je hoofd, teleurgesteld wel-

licht en daar in de hoek van de 

kantine staat de vede�e van 

jouw team, koeltjes, met een 

eveneens koel glas bier, beetje 

sterke verhalen te vertellen.  

Dan denk je natuurlijk, dat die-

gene daar geen last meer van on-

dervindt. Dat diegene de situatie 

allang geanalyseerd en een plek-

je gegeven heeft. 

De ervaring die hierin schuilt is 

echter vaker een geval van aflei-

ding dan van acceptatie. 

Bekijk het maar eens goed. De 

tip zat al in het glas bier. Wan-

neer mannen verliezen of er an-

derzijds de pleuris in hebben is 

het vaak een riedeltje van “tja tja, 

pleuris” wat willekeurig ge-

vloek in soms zeer komisch geko-

zen woorden en dan afsluitende 

met “Heeft er iemand verdom-

me al bier gehaald of wat!?”.

Ongeveer een halve dag later ver-

schijnt er op social media een ver-

haal van 700 woorden, waarin in 

korte zinsneden het persoonlijk 

falen, figuurlijk maar confronte-

rend wordt benaderd, maar 

verder over alles behalve de wed-

strijd gaat. Verwerking door hu-

mor zeg maar. 

Wat je natuurlijk ook kan doen is 

proberen de nadelen van je ne-

derlaag uit te ze�en tegenover 

de voordelen die dit met zich 

mee brengt. Verwerking door ba-

gatelliseren en omdenken zeg 

maar. Zo zag ik afgelopen week, 

na de uitschakeling in de beker 

van Dames 1, vrijwel direct een 

dergelijke poging online ver-

schijnen. 

Nu kan ik zoiets natuurlijk beter. 

Volgende ronde gewoon lekker 

een weekendje vrij dames. 

Biertje?

PP
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2 Mick Rothof, 3 Erik Groenen, 4 Ryan Alsema, 6 Koen van den Borden, 8 Bert Neyrinck, 
9 Hugo Schaap, 10 Artem Vlassov, 12 Ties Cornelissen, 13 Freek van Vliet, 14 Mark Bierens. 
Trainer/Coach: Bert Timmerman, Assistent-trainer: Guus Vesters.
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Trainer/coach: Eric Maan, teammanager: Dick van Slooten.
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Een competitiewedstrijd op de 

zondag is in de Eredivisie geen 

ui�ondering, in de eerste divi-

sie A wel. In deze competitie is 

er maar één ploeg die zijn 

thuiswedstrijden op de zon-

dag speelt: Apollo HS2. 

Zoals PP al eens eerder schreef 

is de gemiddelde volleyballer ie-

mand die van orde, regelmaat 

en structuur houdt. Een wed-

strijd op de zondag is dan iets 

wat ver buiten de comfor�one 

valt van de meeste spelers uit he-

ren 2. Zondagochtend 11 uur 

op pad naar Borne is namelijk 

iets heel anders dan rustig voor 

je uit starend het eerste kopje 

koffie drinken. 

Maar zoals alles met een reden 

gebeurd, zal Apollo ook wel op 

zondag spelen met een goede re-

den. Over wat deze reden is, 

werd wild gespeculeerd door 

de selectie van heren 2. Ze hoe-

ven in ieder geval niet naar de 

kerk op zondag, was één van de 

eerste reacties. Dat werd ook ge-

lijk bevestigd want ‘Apollo, een 

van de belangrijkste godheden 

van de Griekse mythologie 

heeft op zaterdag zijn kerk-

dienst’. 

Het duurde toch wel een bokje 

of 2 maar uiteindelijk was er 

consensus over de volgende ver-

klaring: Apollo dames 1 speelt 

vast op zondag hun thuiswed-

strijden en dan kan heren 1 daar-

voor op centercourt spelen. Een 

beetje in de war, maar in ieder 

geval met z’n allen op één lijn 

vertrokken we naar Borne. In 

Borne aangekomen konden we 

eerst nog even buiten de sport-

hal in de regen acclimatiseren 

aan het Twentse klimaat voord-

at we de kantine in mochten. 

In de kantine was het gedaan 

met de rust, er werd namelijk 

geen centercourt opgebouwd 

maar een veld in de hoek van de 

zaal. ‘Speelt Dames 1 dan niet?’. 

‘Waarom spelen we dan op zon-

dag?’. Verwarring alom. De eer-

ste set wisten we ook nog niet 

zo goed waarom we in Borne 

waren, pas in set twee was het 

duidelijk dat we moesten vol-

leyballen. 

Gelukkig mogen we vandaag 

weer op zaterdag. 

Competitie op zondag
J U R J E N N I J K A M P , H E R E N 2
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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?  

Vrienden en Sponsoren van   de Vriendenclub Orion

      STICHTING VRIENDENCLUB ORION DOETINCHEM Met de bijdrage van bovenstaande Vrienden en Sponsoren
ondersteunt Vriendenclub Orion Topteams Dames 1/2, Heren 2/3 en Talenten
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Frits Bloemen
Jan Bosma
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Marco Buiting
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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 2006-2007
Bob van de Pol (dames 1) en Henk 

Hansma (heren 1) worden de nieu-

we trainers van de hoogste teams . 

. . . Dames 1 krijgt een Vrienden-

club, voor 50 euro per seizoen 

wordt je ‘Vriend’; al snel zijn er 

meer dan 100 Vrienden . . . Heren 

1 wint de Supercup door een 3-1 

overwinning op Nesselande in Ro-

zengaarde . . . Adam Menswear 

stopt alle recreanten in het nieu-

we shirt . . . Ad Diepenhorst 

wordt Verenigingsondersteuner 

met in zijn portefeuille vrijwilli-

gers, werving CMV en Facilitaire 

zaken . . . Heren 3 wordt kampi-

oen in de 1e klasse en gaat vol-

gend seizoen als heren 2 verder in 

de promotieklasse . . . Dit seizoen 

worden er 1320 kistjes violen ver-

kocht, een absoluut record . . . Da-

mes 1 haalt de nieuw op te richten 

B-league niet . . . In juni verschijnt 

de allerlaatste Orion Expres; de 

drukkosten worden te hoog . . . 

Dit is tegelijk met het stoppen 

van René Wiggers als eindre-

dacteur . . . Jeugd Oranje 

geeft een clinic aan de Planti-

na Volleybal school in de 

nieuwe sporthal van het 

Me�o College.

 

1 9 6 9 2 0 1 9

2006-2007

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

t Henk Hansma 

na het behalen van 

de Supercup door Heren 1.

t  Dames 1 v.l.n.r. bovenste rij: 

Lotte Krabben, Florieke 

Eggermont, Hennie Visser, 

Jet Jansen, Wendy te Welscher, 

Bob van de Pol, middenste rij: 

Laura Bloem, Brechtje Wiggers, 

Laure Obelink, onderste rij: 

Inge Strijbosch, 

Sandra Duinkerken.
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