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Beste Sponsoren, 
Vrienden en Vriendinnen, 

Dames 2 was de eerste in het succesrijt-
je. De vrouwen van Bart-Jan van der 
Mark werden kampioen in de promotie-
klas en promoveren naar de landelijke 3e 
divisie. Hierdoor zorgt het team, als 
kweekvijver van talent, voor een nog bete-
re aansluiting bij Dames 1.
Heren 2 boekte een minstens zo aan-
sprekend resultaat. Elf wedstrijden op rij 
bleven ze, in de tweede helft van de com-
petitie, ongeslagen. Daardoor stoven ze 
in de slotfase de lang onbedreigd geachte 
concurrentie voorbij. De bekroning volg-
de in de vorm van een kampioenschap in 
de regiodivisie. Met deze prestatie is het 
team van duotrainers Walter Slotboom en 
Marco Buiting gepromoveerd naar de 2e 
divisie.  Dit betekent dat de heren na een 
afwezigheid van veertien jaar terug zijn 
op het oude niveau. In vijf jaar werd maar 
liefst drie keer gepromoveerd. 
Dames 1 deed het voor het tweede sei-
zoen in de 2e divisie meer dan verdien-
stelijk met een fraaie derde plaats op de 
competitieladder. Trainer Dick Loman, 
die eveneens z’n contract verlengde en 
manager Henk Bazen kunnen dik tevre-
den zijn over de prestaties van hun mei-
den. Volgend seizoen mogen ze verder 
bouwen. 

De successen kregen door de Vrienden-
club extra glans met een feestelijke bij-
eenkomst in Rozengaarde en een week 
later in Denekamp.  De twee kampioenen 
werden in de traditionele oranje kampi-
oensshirts van de Vriendenclub gehesen. 

Iedereen bedankt
voor de ondersteuning 

Twee kampioenen en twee promoties

Wat een mooi seizoen dit jaar! 
Twee kampioenen en twee 

promoties, succesvolle trainers 
die hun contract verlengen. 

Volleybalvereniging Langhenkel 
Orion heeft haar visitekaartje 

meer dan afgegeven. Die succes-
sen waren niet mogelijk geweest 
zonder ieders geweldige onder-

steuning. Daarvoor willen wij 
sponsoren, Vrienden en 

Vriendinnen hartelijk danken. 

Beide keren lieten de sponsoren, vrien-
den, vriendinnen en supporters zich niet 
onbetuigd. De kampioenen werden be-
dolven onder de bloemen en felicitaties.

Nog enkele weken aftrainen en alle spe-
lers en speelsters kunnen genieten van 
een welverdiende vakantie.  
Iedereen die het afgelopen seizoen bij de 
Vriendenclub van Langhenkel Orion be-
trokken was, past een woord van dank. 

Ook volgend seizoen hopen wij weer op 
alle sponsoren, Vrienden en Vriendinnen 
te mogen rekenen. 

Vriendenclub DTLT Langhenkel Orion,
Hans Albers, Jan Bosma, René Wiggers. 

VOLLEYBALVERENIGING
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