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René Jansen 

Druk: 

Drukkerij Siebelink

Stand Derde divisie A

 1 Rabobank Orion H 3 14  - 52

 2 Volga H1 13  - 42

 3 Webton Hengelo H2 14  - 41

 4 Vips Bardot H1 14  - 41

 5 Springendal-Set-Up`65 H1 14  - 39

 6 Skopein Wivoc H1 14  - 34

 7 Weghorst WVC Volley H1 13  - 28

 8 Time Out'75 H1 13  - 28

 9 Apollo 8 H2 14  - 28

 10 Twente '05 H1 13  - 26

 11 Harambee H1 13  - 23

 12 Voorwaarts H1 13  - 23

Lastige klanten

De laatste weken zijn interessant 

te noemen. Het zijn voornamelijk 

wedstrijden tegen ‘lastige klan-

ten’. Degelijke ploegen waartegen 

het echt zaak is dat wij zelf een 

goed niveau halen en waarbij er 

belangrijke punten gepakt kun-

nen worden. Dat zijn dan ook pun-

ten die niet iedereen zomaar 

haalt.

Twee weken terug trof-

fen we Time Out in niet 

al te beste doen, maar 

konden we het matige 

veldspel verbloemen 

met veel servicedruk. 

Afgelopen week, tegen 

het degelijke Webton 

stak het volleyballend be-

ter in elkaar, alleen kwa-

men wij vrij laat op gang, 

waardoor winst in vijf sets 

noodzakelijk was, na een 2-0 

achterstand. 

Na wat rommelige weken qua 

trainingsopkomst en trainings-

momenten (vanwege alle woens-

dag-wedstrijden van Heren 1) gaat 

het weer de goeie kant op en kun-

nen we weer met een complete 

ploeg trainen. Hierbij is met name 

de afstemming in het team belang-

rijk. De laatste weken werden ge-

kenmerkt door wat slordigheden 

links en rechts. De kunst is om dit 

weer terug te brengen naar het ni-

veau wat wij daarvan eisen. 

Dat zal ook nodig zijn aangezien 

wij deze week een tegenstander 

treffen die degelijk volleybal speelt 

en vooral wíl volleyballen. 

De mannen van Set-Up ’65 Heren 1 

komen namelijk onze kant op. Dat 

is op zich bijzonder, aangezien wij 

traditiegetrouw elk jaar drie keer te-

gen Set-Up spelen, waarvan twee 

keer in Ootmarsum. Aangezien we 

in de bekercompetitie altijd Set-Up 

‘UIT’ loten.  

We kennen de heren inmiddels dus 

wel een beetje. Uit de eerdere wed-

strijden (éénmaal 1-3 winst in de 

competitie en éénmaal 3-2 verlies 

in de beker) hebben wij dus ook ge-

noeg ervaring kunnen halen. De 

verschillen zullen vermoedelijk 

klein zijn en het zal staan of vallen 

met onze eigen netheid, geduld en 

vechtlust. 

We gaan er voor, wedstrijd voor 

wedstrijd, punt voor punt. 
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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. 
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DOOR PETER PAUL DIJKMAN, HEREN 3

Frankfurt

Springendal SetUp´65 Heren 1Springendal SetUp´65 Heren 1Springendal SetUp´65 Heren 1 (Geen teamfoto beschikbaar)

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

De stad werd voor het eerst ver-

meld als Frankonovurd aan het 

eind van de achtste eeuw. In de 

eeuwen daarna groeide de stad en 

in de late middeleeuwen verkreeg 

Frankfurt de status van vrije rijks-

stad. In de vrije stad Frankfort wer-

den gedurende enige eeuwen de 

keizers van het Heilige Roomse 

Rijk gekozen en later ook ge-

kroond. In de 19e eeuw was de 

stad de zetel van de Duitse Bond 

en de locatie van het Frankfurter 

Parlement, het eerste vrij gekozen 

Duitse parlement. 

Na de Tweede Wereldoorlog 

werd de stad grotendeels modern 

herbouwd, daar waar de oude bin-

nenstad verwoest was door bom-

bardementen. Frankfurt nam, me-

de door zijn gunstige ligging, 

grootstedelijke functies over die 

voorheen door Berlijn of Leipzig 

waren vervuld en werd onder an-

dere het financiële centrum van 

West-Duitsland en, na de Duitse 

hereniging in 1990, van heel 

Duitsland, en in 1998 werd het 

ook het financiële centrum van de 

Europese Unie. 

Wat dit met 

Heren 3 te maken heeft?

Nou, tijdens ons mooie team-

weekend begin dit seizoen kregen 

wij het mooie idee om naar het 

Doetinchemse stadsfeest te gaan 

om even te kijken of het bier daar 

wel koud genoeg zou zijn. Dus 

gingen de heren op pad om Doe-

tinchem onveilig te maken.

Op een gegeven moment was er 

een jongen wel erg gedreven met 

een dame op lengte.

 Na een kwartiertje had iedereen 

door dat deze zogenoemde "casa-

nova" beet had. De avond verliep 

vervolgens vlekkeloos.

In de dagen die daarop volgden 

kregen de teamleden het verba-

zingwekkende nieuws te horen 

dat de dame in kwestie wel Ne-

derlands was maar niet in Neder-

land woonde. Ze woonde name-

lijk in, u raad het al, Frankfurt.

Toen deze bloedmooie dame ook 

nog een relatie kreeg met ‘die 

Mauer’ was het plaatje compleet, 

was El Capitan tevreden over zijn 

zelf opgevoede mini en mede 

Ruurloër en had ik er een bijnaam 

bij.

Groetjes,

Frankfurt

Een stad met 5,5 miljoen inwoners en een skyline bijna net zo mooi als in Ruurlo. 
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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 - INNOVATIEMAKELAARS.NL WSV DAMES 1

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

RESTAURANT

EMMERIK

 1 Inn. Makelaars.nl WSV D1 14  - 59

 2 De Hofnar-Bovo D1 14  - 49

 3 Skopein Wivoc D1 14  - 48

 4 Rabobank Orion D2 14  - 46

 5 Seesing Pers. Longa`59 D2 14  - 43

 6 Vollverijs D1 14  - 43

 7 Halley D3 13  - 31

 8 Heva VCV D2 14  - 29

 9 VV Forza D1 13  - 27

 10 Auto van Oort/Rebelle D2 14  - 18

 11 Volga D1 14  - 12

 12 Twente '05 D1 14  - 10

Een mooie strijd!

In onze competitie is een mooie 

strijd aan de gang. Waar de rang-

lijst op dit moment WSV D1 met 

14 wedstrijden en 59 punten als 

beste team aanwijst en mogelijk 

ook als de verwachte kampioen, 

staan daaronder zes teams te trap-

pelen om plek 2 in de competitie! 

En wij zijn daar met 14 wedstrij-

den en 46 punten zeker één van.

De afgelopen twee wedstrijden 

werden gewonnen. Thuis met 3-1 

van onze directe concurrent 

Longa ’59 en ook afgelopen zater-

dag met 4-0 van Auto van Oort / 

Rebelle DS1, waar we thuis nog 2 

punten van verloren. Los van deze 

positieve resultaten was het bo-

venal ook stabiel en bij vlagen 

goed volleybal. 

Met een hoge servicedruk, een sta-

biele pass en effectieve aanval. 

Een compliment aan het team 

mag zeker gemaakt worden. We 

weten met elkaar goed om te gaan 

met de toch aardig wat blessures 

waar het team mee te maken had 

en heeft.

Myrthe en Sophie weten de posi-

tie van libero goed in te vullen na 

het vertrek van Zoë en voor de he-

laas nog steeds geblesseerde Kim-

berley. Hannah Jansen neemt als 

diagonaalspeelster de plek van de 

daardoor vrijgevallen passer-

loper positie goed in. Waar de an-

deren hun eigen taken ook 

goed blijven doen en in 

en langs het veld hun 

bijdrage hebben aan 

deze goede uitsla-

gen. 

Gelukkig heeft Isa 

afgelopen zaterdag 

gelukkig haar rentree 

weer op het midden ge-

maakt en met nog een beetje ge-

duld kan Kimberley hopelijk ook 

gauw weer wedstrijdfit zijn. 

Toch is ook een bedankje aan 

Maureen, Nadya en Floor! Zij ver-

sterkten ons tegen Longa ’59 en 

sterkte Maureen met je herstel van 

die ongelukkige blessure tijdens 

het inspelen…

Vandaag ontvangen wij die num-

mer 1 van onze lijst en gaan er alles 

aan doen om de punten in Doetin-

chem te houden!
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werden gewonnen. Thuis met 3-1 

van onze directe concurrent 

Longa ’59 en ook afgelopen zater-

dag met 4-0 van Auto van Oort / 
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weer op het midden ge-

maakt en met nog een beetje ge-

duld kan Kimberley hopelijk ook 

gauw weer wedstrijdfit zijn. 

Toch is ook een bedankje aan 

Maureen, Nadya en Floor! Zij ver-

sterkten ons tegen Longa ’59 en 

sterkte Maureen met je herstel van 

die ongelukkige blessure tijdens 
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mer 1 van onze lijst en gaan er alles 

aan doen om de punten in Doetin-

chem te houden!



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.
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Zondagmiddag en er moet nog eens 

stukje geschreven worden voor de Tri-

bune Info. Waar moeten we het deze 

keer dan weer over gaan hebben? Heb-

ben we nog wat spannends meege-

maakt de afgelopen weken? Nou, 

nee, niet per se. 

Na een welverdiende vakantie zijn we 

alweer een paar weken hard aan het 

trainen om ervoor te zorgen dat we de 

komende paar belangrijke wedstrijden 

gaan winnen. Op die manier willen we 

proberen zo hoog mogelijk te eindigen 

in de stand. 

Wie weet kunnen we de twee plek, die 

recht geeft voor promotiewedstrijden, 

nog behalen. Hiervoor moeten we nog 

keihard aan de bak, want in de stand 

valt te zien dat er nog een hoop teams 

zijn die kans maken op deze plek. 

Maar het seizoen is nog lang dus er is 

nog van alles mogelijk! 

Om kans te maken op een zo hoog mo-

gelijke klassering is een compleet team 

natuurlijk belangrijk! De afgelopen we-

ken hebben een paar meiden keihard 

aan hun herstel gewerkt en dat gaat 

steeds meer de goede kant op. 

We hopen zo snel mogelijk weer met 

een compleet team aan de start van de 

wedstrijd te staan, dit is namelijk al 

veel te lang geleden. 

Vandaag een belangrijke wedstrijd: we 

starten tegen WSV dames 1. De dames 

uit Warnsveld zijn op dit moment de 

duidelijke nummer 1 in de stand. De 

vorige wedstrijd verloren we drie sets 

redelijk kansloos, maar wisten we de 

laatste set te winnen. We gaan er alles 

aan doen daar vandaag minimaal drie 

sets van te maken om zo de overwin-

ning binnen te halen! 

Publiek: veel plezier bij het kijken van 

onze wedstrijd, help ons naar die over-

winning! 

D O O R A N N E O V E R B E E K , D A M E S 2

Dames 2
so far so good . . .

. . . we moeten nog keihard aan de bak . . .
1 Hilde Scharenborg, 2 Esmee van Kooij, 3 Anne Geerken, 4 Ilse Wunderink, 5 Britt de Maar,

6 Linde Buiting, 7 Annemieke de Groot, 8 Nele te Loo, 9 Lotte Hulst, 10 Merel Zweers,

11 Jildou Hanzens, 12 Anouck, Samuels-Kassenaar. Trainer/coach: Leon Wunderink.
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aan doen daar vandaag minimaal drie 

sets van te maken om zo de overwin-

ning binnen te halen! 

Publiek: veel plezier bij het kijken van 

onze wedstrijd, help ons naar die over-

winning! 

D O O R A N N E O V E R B E E K , D A M E S 2

Dames 2
so far so good . . .

. . . we moeten nog keihard aan de bak . . .
1 Hilde Scharenborg, 2 Esmee van Kooij, 3 Anne Geerken, 4 Ilse Wunderink, 5 Britt de Maar,

6 Linde Buiting, 7 Annemieke de Groot, 8 Nele te Loo, 9 Lotte Hulst, 10 Merel Zweers,

11 Jildou Hanzens, 12 Anouck, Samuels-Kassenaar. Trainer/coach: Leon Wunderink.
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Vo o r b e s c h o u w i n g

door Jeroen Peeters, assistent trainer/coach Dames 1

O R I O N D A M E S 1 - I M S / V O L T E N A D A M E S 1

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

Stand Topdivisie  

 1 VoCASA D1 15  - 37

 2 Laudame Fin. VCN D1 13  - 31

 3 IMS/Voltena D1 14  - 31

 4 Booleans/ VV Utrecht D1 14  - 28

 5 Rabobank Orion D1 14  - 22

 6 Dynamo Apeldoorn D1 14 -  21

 7 Sliedrecht Sport D2 14  - 19

 8 Dros-Alterno D2 13  - 16

 9 Sudosa-Desto D1 13  - 15

 10 Pharmafilter US D1 14  - 13

 11 Prima Donna Kaas D1 15  - 13

 12 OBEG Donitas D1 13  - 03

Best of the rest, of niet.

Het was een bijzondere sport-

week. Natuurlijk het plotselinge 

overlijden van Kobe Bryant en 

zijn dochter in een helicopter-

crash. Daarnaast Ernst Faber die 

beweert dat hij geen spijt heeft 

dat hij Mark van Bommel heeft op-

gevolgd bij PSV. Maarten van 

der Weijden die de 24-uurs-

zwemrace staakt vanwege 

zijn ontmoeting met de man 

met de hamer. De dood van 

Edwin Straver in de Da-

kar-rally en de sensatie 

van de 15-jarige Coco 

Gauff in de Australian 

Open. Ik kan natuur-

lijk nog wel even door-

gaan maar het zijn alle-

maal sporters die hele-

maal gek zijn van hun 

sport, er van alles voor 

geven/gaven om bijzon-

dere prestaties te leveren. 

De speelsters van Orion Dames 1 

trainen drie keer in de week en 

op de thuisdagen trainen ze nog 

eens één uur. Nee, dit is niet zoveel 

als bovengenoemde sporters de af-

gelopen jaren hebben gedaan. Toch 

is dit wel een bijzondere prestatie 

om, naast studie en werk, zoveel 

tijd vrij te maken voor deze fantas-

tische sport. Daarnaast moet je er 

ook nog voor zorgen dat je vriendje 

niet te veel gaat zeuren.

Waar deze inzet toe gaat leiden is 

nog maar de vraag. VoCaSA en 

VCN lijken de strijd om de eerste 

twee plaatsen te gaan uitvechten. 

Daaronder komen Utrecht en Vol-

tena. Na de teleurstellende wed-

strijd van vorige week tegen Sudo-

sa moeten we vanavond flink aan 

de bak. Willen we enigszins aan-

sluiting krijgen met de plekken 3 

en 4 dan zal er vanavond moeten 

worden gewonnen van Voltena. 

Gebeurt dit niet dan wordt het doel 

‘the  best off the rest’ te worden en 

daarmee vijfde te eindigen. Hier ga 

ik natuurlijk niet vanuit.

Voltena is een jong team dat de laat-

ste jaren bezig is aan een opmars. 

De vorige wedstrijd tegen Voltena 

hebben we ons een beetje te kort ge-

daan. We hebben dus een dubbele 

reden om vandaag weer goed te 

presteren.

Ik wens u allen weer veel plezier.

Mini
van de
week

Bij alle thuiswedstrijden in 2019/2020 hebben wij 

een topper die ons komt assisteren. 

En die assistentie kunnen wij goed gebruiken 

vandaag.  Vandaag opent Hilde de wedstrijd 

tegen Voltena Dames 1. Zij mag de eerste bal van 

de wedstrijd serveren. Daarna mogen ze met ons 

mee juichen, want we hopen veel punten te 

scoren vandaag. Hilde stelt zichzelf even voor:

 

Ik ben Hilde Remmelink. 

Ik ben 10 jaar oud en woon in Doetinchem. 

Ik heb één zus. Mijn huisdieren zijn vier cavia’s 

en twee konijnen. De cavia’s heten Teddy, Coco, 

Knabbel en Babbel. De konijnen Hansje en Pluisje. 

In mijn vrije tijd speel ik graag met mijn 

vriendinnen en met de cavia’s. 

Mijn hobby’s zijn met de playmobiel spelen en 

natuurlijk volleyballen bij Orion. Daar speel ik in 

team 52. En ik ben heel blij dat ik mini van de 

week mag zijn!

 

Heel veel succes en plezier vandaag Hilde!
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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: Timo Lenderink

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

IMS / Voltena Dames 1

Officials: 1e Scheidsrechter: Remco van Herwaarden, 2e Scheidsrechter: Jan Visscher, Beoordelaar: Wout Kelder, Lijnrechters: Herbert Reindsen en Onnie Verweij.

                

 2 Raisa Schoon 18 jaar 1.76 m Passer/loper; spelverdeler

 3 Yvette Timmermans 24 jaar 1.60 m Passer/loper

 4 Julia van Esch 17 jaar 1.72 m Midspeelster

 5 Hannah van Esch 19 jaar 1.72 m Passer/loper 

 6 Anique Tavenier 17 jaar 1.76 m Midspeelster, diagonaal

 8 Danique Timmermans 19 jaar 1.66 m Spelverdeler

 9 Lynn van Mill 17 jaar 1.77 m Midspeelster 

 10 Julia Kee 19 jaar 1.77 m Diagonaal, passer loper

 11 Sarah van Esch 23 jaar 1.77 m Diagonaal, spelverdeler

 12 Silke van der Giessen 22 jaar 1.87 m Midspeelster

 14 Jill Weeda 17 jaar 1.66 m Libero

 15 Britt den Haan 21 jaar 1.66 m Libero

 Trainer/coach: Johan van Vliet  Teammanager: René van der Giessen 

 Trainer: Debora Kadijk  Fysiotherapeut: Wendy Tavenier   
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Vandaag iets minder tekst

 op deze bladzijde dan normaal gesproken. 

Het komt namelijk wel eens voor dat een wedstrijd van ons bijna bin-

nen een uur klaar is (Vorige thuiswedstrijd tegen Sliedrecht). Ik kan mij 

heel goed voorstellen dat jullie de hele avond gepland hebben voor een 

heerlijk potje volleybal kijken. Mocht de wedstrijd dan al zo snel klaar 

zijn . . . dan denk je: “Oké, en wat gaan we nu doen!?” 

Nou met onderstaande woordzoeker hoef je je niet te vervelen en 

wordt je tijd ook nog (een beetje) opgevuld met Orion Dames 1. Veel ple-

zier! (We hopen natuurlijk dat we vandaag ook wéér met een snelle 3-0 

kunnen winnen!!)

Wat gaan we nú doen?
D O O R D I R K J E B E R E N D S E N , D A M E S 1
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door Eric Maan, trainer/coach, Heren 2
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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

Stand Eerste divisie A

 1 Sudosa-Desto H1 14  - 52

 2 Prima Donna Kaas H1 14  - 50

 3 FOOX Olhaco H1 13  - 45

 4 Rabobank Orion H2 14  - 35

 5 Focus4U Woudenberg H1 13  - 32

 6 VoCASA H2 13  - 31

 7 Axell Claims/Sovoco H1 14  - 30

 8 EVV Bultman-Hartholt H1 10  - 28

 9 Apollo 8 H1 14  - 27

 10 De Hofnar-Bovo H1 13  - 25

 11 VC Sneek H1 14  - 25

 12 HHB coaching/CSV H1 14  - 20

KONING KLOOTZAK Nu 

schreef ik laatst hier iets over 

het Nederlands damesvolley-

balteam. Weer verloren op een 

belangrijk moment, tegen een 

tegenstander die meer voor de 

winst over leek te hebben. Met 

daarbij de suggestie dat je met 

de Hello Kitty uitstraling van 

Laura Dijkema geen prijzen 

pakt. 

Maar is dat zo? Moet je een 

klootzak kunnen zijn om te 

winnen wanneer het er om 

gaat? En win je vaker als je een 

klootzak bent? Of is dat wat an-

ders? 

Nu vroeg ik mij dat laatst sterk 

af, aangezien ikzelf bijvoor-

beeld in team zit met relatief 

veel lieve jongens. Gaat ons dat 

dan punten kosten? Of levert 

het ons juist punten op? Heb-

ben wij de scheidsrechter niet 

vaker mee omdat wij; minder 

door het net heen lullen, niet 

aan het net trekken bij een aan-

vallende actie van een tegen-

stander om een netfout te simu-

leren (pro klootzak tip overi-

gens), niet schermen (of ten-

minste minder) en niet voort-

durend onder de bok staan te 

miepen. Of ben je door zulke 

schijnheiligheid niet veel ge-

niepiger bezig met het be-

ïnvloeden van de wedstrijd? 

En dus ook een klootzak?

Ik bedoel, denk aan professio-

neel klootzak Mark van Bom-

mel, die er voor de hobby een 

voetbal carrière op nahield. Op 

het WK in 2010 (het voelt als 

gisteren, maar het is bijna 10 

jaar geleden) maakte hij er een 

sport van om elke wedstrijd 

voortdurend leuke ‘hihi & ha-

ha’-gesprekjes aan te knopen 

met de scheidsrechter. Zodat 

hij vijf minuten later genoeg 

krediet opgebouwd had om ie-

mand doormidden te zagen 

met een sliding zonder een 

kaart te krijgen. Iedereen pis-

link natuurlijk. 

Uiteindelijk gaat het er om hoe 

graag je wil winnen en wat je 

daar voor over hebt. En nu kun 

je morele problemen hebben 

met bovenstaande k*t geintjes. 

Dat is ook prima. Maar dan 

moet je ook echt zorgen dat je 

beter bent. 

PP

Heren 2 is er bijna, 

maar nog niet helemaal.

De stand op de ranglijst is verte-

kend. EVV heeft vier wedstrijden 

minder en kan zich door vier maal 

de maximale score te behalen nes-

telen bij de top 3. Bovendien zijn 

de verschillen tussen de plaatsen 

daaronder zeer klein. Iedereen 

kan van iedereen winnen, maar 

ook verliezen. Het aantal 4-0 uit-

slagen in de eerste divisie A is ge-

ring en 3-2 uitslagen relatief hoog. 

Dat zegt genoeg. Ons spel is 

sprankelend en nodigt uit. Het 

boeit, het is verrassend en ieder-

een heeft zijn aandeel. Resultaten 

zijn goed, het spel dus ook ! 

Maar genoeg over de ranglijst. Kij-

kend naar de volleybal ontwikke-

lingen van Heren 2 ben ik tot nu toe 

zeer tevreden. Het leerproces van 

een team om gezamenlijk gemaak-

te afspraken na te komen, ze ook 

nog eens netjes uit te voeren is geen 

sinecure. Het volhouden al hele-

maal niet. Het vraagt niet alleen 

veel van de individuele speler 

maar zeker ook van de gezamen-

lijkheid van de groep. Met die geza-

menlijkheid zit het wel goed. 

Onderlinge verhoudingen zijn dui-

delijk. Iedereen kent zijn plaats en 

iedereen wil winnen.

 

Deze groep kan vreselijk goed vol-

leyballen wanneer het allemaal op 

zijn plaats valt. Geen ruimte voor 

persoonlijk gewin, taken uitvoeren 

en het vuile werk voor elkaar op-

knappen. In het volleybal werkt 

dat alleen als alles op het veld op 

zijn plaats valt. Wanneer 1 of 2 (on-

bewust uiteraard) verzaken is het 

gedaan. Dan zal je niet succesvol 

zijn. Dan ‘klopt’ het niet. Dat maakt 

het spelletje zo leuk. Bij een fysieke 

tegenstander kan je elkaar nog eens 

een ‘schop’ geven. Bij een netsport 

kan dat niet en komen met name an-

dere kwaliteiten boven drijven. 

Concentratie, mentaal-volhouden, 

duidelijkheid en initiatief nemen 

zijn kenmerken, die als ze samen-

vallen, tot het gewenste resultaat 

kunnen leiden.

Het moet dus ‘kloppen’ met elkaar. 

Dat is beïnvloedbaar door de indi-

viduele speler. Zeker als je je eigen 

fysieke en mentale taken op orde 

hebt. Op dat vlak zijn we er nog net 

niet. We zitten er dicht tegen aan. 

Dat zal het doel worden voor de ko-

mende weken, om van net niet ‘he-

lemaal’ te maken. Dat gevoel her-

kennen en volhouden tot het einde 

van de competitie.
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Apollo 8 Heren 1Apollo 8 Heren 1Apollo 8 Heren 1
2  Robbin Hertong , 3  Tijmen Reinders , 4  Casper Haanappel , 5  Rob Sauer , 6  Jelle Clemens,

7  Bas Haar , 8  Jarosław Sobczyński , 9  Arjan Ritsema , 10  Jasper Stam , 11  Saul Geverink,

12  Bas Oude Alink , 14  Coen Verschuur . Trainer/coach: Rob Smienk.

Je kent het wel, deadlines. 

Iedereen heeft er mee te maken, 

in je studie of werk. Het begint 

op het moment dat de deadline 

nog ver weg is. Je denkt alle tijd 

van de wereld te hebben, dus 

voorlopig stel je het nog even uit. 

Daar gaat het dus al fout. Zo ook 

bij mijn studie. Ik ben inmiddels 

al voor de vierde keer gevraagd 

om een stukje te schrijven voor 

de tribune-info. Ik heb dus al 3 

keer nee moeten zeggen vanwe-

ge, juist je raad het al: deadlines.

Binnen ons team hebben we ook 

te maken met deadlines. Aan het 

begin van de week krijgen wij al-

tijd videobeelden van de tegen-

stander voor de aankomende wed-

strijd, waarbij wordt gevraagd om 

er naar te kijken vóór de training 

op donderdag. Dit zodat er een ge-

zamenlijk game-plan gemaakt 

kan worden. 

Op maandag denk je: dat doe ik 

van de week nog wel een keer, de 

week duurt immers nog lang ge-

noeg. Tijd zat! Op donderdag 

wordt vervolgens gevraagd of je 

de beelden van de tegenstander 

hebt gezien en soms zijn er dan 1 

of 2 die dit hebben gedaan. De rest 

van het team zegt op dat moment 

maar gewoon even niks.

Nu zou je dit uitstelgedrag kun-

nen voorkomen door bijvoor-

beeld een goede planning te ma-

ken voor jezelf en je hier vervol-

gens ook aan te houden. 

Maar nu weet iedereen wel dat 

dat gewoon niet gaat gebeuren, 

want er is niks zo moeilijk aan het 

veranderen van je eigen gedrag.

Zijn jullie benieuwd of wij deze 

week een goede planning voor 

onszelf hebben gemaakt, de beel-

den hebben bekeken en met een 

goed game-plan kunnen begin-

nen aan de wedstrijd tegen Apol-

lo? Ik heb zo mijn twijfels. Zolang 

wij zelf maar een goed niveau ha-

len, dan heb ik alsnog al het ver-

trouwen in een goed eindresul-

taat!

DOOR PETER TE MOLDER, HEREN 2
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1996-1997
Hoogtepunten

Koos Kuiper volgt Jan Haring op als voorzitter

Heren 3 wordt kampioen van de promotieklasse 

maar promoveert niet

Dames 2 wordt kampioen van de 3e divisie en 

promoveert naar de 2e divisie
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