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De beste stap vooruit

• Opleidingen (dag en avond)  

• Trainingen en consultancy

• Vakopleidingen

• Begeleiding

• Diagnose/assessment

• Sociale activering en 
reïntegratie 

J.F. Kennedylaan 49   Doetinchem  

T 0314 368600  F 0314 368610

E info@docstap.nl  I www.docstap.nl
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MANNENMODE

SIMONSPLEIN 3  7001 BM DOETINCHEM
TEL: 0314-323114

vers
o p t i e k

Brilmodespecialist
Optometrist
Contactlensspecialist

Raadhuisstraat 71
Doetinchem
0314 - 32 68 39
(‘s maandags gesloten)

Wilhelminastraat 109, 7001 GV  Doetinchem, Tel. 0314 - 38 00 69
e-mail  acteur@burowittenburg.nl,  website: www.burowittenburg.nl

Suggesties welkom om 
clubgevoel te versterken 
Op het moment dat ik dit voorwoord schrijf zijn de 
trainingen bij D·O·C· STAP Orion een paar weken 
bezig, worden oefenwedstrijden gespeeld en is het 
kamp voor de jongste jeugd achter de rug.
De zomervakantie lijkt alweer ver weg en werk of 
school is dagelijkse routine geworden. 
In de zomer is door vele vrijwilligers weer hard 
gewerkt aan de voorbereiding voor het nieuwe 
seizoen. De trainingslocaties en tijden staan met wat 
schuiven op hun plaats en alles is klaar voor het 
nieuwe seizoen. Op deze plaats wil ik de mensen 
bedanken die met hun bijdrage de start van het 
seizoen mogelijk maken. Deze waardering geldt 
uiteraard ook voor de organisatoren van het 
jeugdkamp. 

Een sportieve vooruitblik is lastig. Hoe zal ons jonge 
Dames 1 zich ontwikkelen? Talent is er voldoende, 
ervaring minder. Het zou leuk zijn als zij konden 
rekenen op grote publieke belangstelling. 
Dus iedereen is van harte uitgenodigd de wedstrijden 
van Dames 1 te bezoeken. 
Ook bij de andere teams valt er genoeg te beleven in 
onze sporthallen, de Bongerd en in Rozegaarde. 
De jeugd en recreanten strijden op eigen niveau voor 
het plezier en voor de prijzen. Ook dit jaar is er de 
volleybalschool en ik verwacht dat deze weer een 
bijdrage levert aan het verhogen van het spelniveau 
van de jeugd. 
Op verenigingsniveau gaan we een poging doen het 
clubgevoel te versterken. Door de verschillende 
trainingsaccommodaties en het spelen van 
wedstrijden in diverse zalen is het lastig om dat 
clubgevoel te ontwikkelen. Suggesties hoe we dit 
kunnen verbeteren zijn van harte welkom. 

Door de groei en toenemende complexiteit van D·O·C· 
STAP Orion is het noodzakelijk de organisatie van de 
vereniging verder te versterken en de communicatie 
te verbeteren. Hierbij zal de website een belangrijke 
rol moeten gaan spelen.
Natuurlijk is de organisatie geen doel op zich zelf. 
Maar als alles goed geregeld is, vergroot dat het 
plezier in het spel en daar gaat het om. 

Ik wil alle leden van D·O·C· STAP Orion een geweldig 
volleybalseizoen toewensen. 

Hans Meijer 

Prachtige start!
Mooier had de start van de volleybalcompetitie niet 
kunnen zijn. Op zaterdag 23 september stonden om acht 
uur 's morgens al  leden van onze vereniging klaar om de 
businessruimte achter de tribune in sporthal Rozengaarde 
om te toveren in een heus D·O·C· STAP Orion Clubcafé.

Het echtpaar Piet en Ad Duinkerken, en Dries Berendsen, 
hadden het niet alleen bij woorden gelaten. Hun plan om 
voortaan op de wedstrijddag in Rozengaarde de leden 
een plek te geven waar zij bij elkaar kunnen komen,  
kreeg erg veel bijval.

Animator Piet stond achter de bar en werd later 
afgewisseld door andere leden van D·O·C· STAP Orion. 
“Het was tussen de wedstrijden door lekker druk. 
Sommige bezoekers bekeken de wedstrijd op de tribune 
met een kopje koffie erbij. Het viel beslist niet tegen, de 
animo was groot en de omzet mocht er ook zijn”, lachte 
Piet Duinkerken nadat de eerste ronde van het Orion-café 
er 's avonds rond zes uur opzat. “De locatie van het 
Orioncafé is prima, met goed uitzicht op het speelveld. 
Je zit er bovenop.”

Vooral de appeltaarten vlogen als zoete broodjes over de 
'toonbank'. Ouders van jeugdige leden hadden liefst acht 
taarten gebakken. “We hebben alle taarten in punten 
verkocht en kwamen zelfs tekort”, gaf  'barkeeper' Piet 
de omzetsnelheid van zijn 'waar' aan. 
De reacties waren enorm positief, ook van diverse ouders 
die reeds om half tien 's morgens de derby tussen de 
eigen jeugd van B2 en B3 bijwoonden. Zij bezochten als 
eerste gasten het Clubcafé. “Jeetje, is er nu al koffie. 
Wat lekker”, zo klonk het in koor. 

Met de komst van het Orion Clubcafé willen de 
initiatiefnemers het clubgevoel een flinke impuls geven. 
“Gewoon dat de leden, zowel jong als oud, en de ouders, 
familie en bekenden die de wedstrijd willen zien, voor en 
na afloop lekker gezellig bij kunnen babbelen.”
Ook de merchandising van clubartikelen liep goed. 
Er waren clubtruien en shirts in de aanbieding: het was 
'zien, voelen en bestellen'. Oftewel zeventig sweaters en 
negentig shirtjes werden verkocht.

Piet, Ad en Dries willen voor het Clubcafé een groepje 
vrijwilligers formeren die wisselend bardiensten draaien. 
“Zo komt het niet de hele wedstrijddag op enkele mensen 
aan. Er zijn nu vier vrijwilligers en dat aantal willen we 
verdubbeld zien”, zegt Ad. 

Melden bij: adrieduinkerken@hotmail.com 

Redactie       
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Straks in De Limburger: 
Orion stopt Landgraaf onder 
de zoden
Technisch manager Jan Meertens van VC 
Weert had na het Wincantontoernooi dag-
blad De Limburger amper verteld wat een 
'vreselijke nacht zijn  volleybalsters moes-
ten doorstaan in Doetinchem' of het huil-
verhaal stond al op internet.

“De vrouwen moesten slapen in een 'kip-
penhok' zonder douche en toilet. Dit was 
nog te smerig voor een varken. De 
technische staf pitte van ellende in de au-
to.” Het Oldenzaalse Pollux zou er ook sla-
pen, maar overnachtte toch maar thuis. 
Meertens: “Die man van de organisatie 
vond het ook vervelend.”
'Die man' was Henk Bazen. De manager 
van Dames 1 gaf in De Limburger toe dat 
'het overnachtingsbeleid van Orion geen 
Oscar krijgt. “Normaal slapen alle ploegen 
in een kampeer-boerderij, maar die 
brandde in juni af. Daarom weken we uit 
naar een gebouw van de scouting. 
Probleem was dat dit de hele zomer dicht is 
geweest. Het rook allemaal wat muf.”
Volgens Bazen kregen de Weerter volley-
balsters de keuze om in het hoofdgebouw 
(met douche en toilet) te slapen, evenals 
Pollux. “Maar ze wilden in het bijgebouw 
blijven.”

De 'ellende' viel achteraf erg mee. Meer-
tens vond het achteraf zelfs een 'prima 
teambuilding'. “De speelsters weten nu 
tenminste écht wat ze aan elkaar hebben. 
Vanuit de auto hoorde ik ze 's nachts zelfs 
zingen. Een van de meiden was nog jarig 
ook.”

Vraag je je toch af waarom Meertens voor-
af zo hoog van de toren blies. Henk Bazen  
had  één wens: “Laten we hopen dat dag-
blad De Limburger straks ook attent is als 
we Land-graaf (Limburg) onder de zoden 
stoppen.”  4

Wincantontoernooi met passen en 
meten geslaagd 
Met het elfde Wincanton-opwarmtoer-
nooi luidde Dames 1 van D·O·C· STAP Orion 
1 september het nieuwe seizoen in.
 Vijftien vrouwenteams werkten na de 
zomerstop in sporthal Rozengaarde hun 
wedstrijdjes af in een plezierige sfeer.  
Het was improviseren troef voor het or-
ganiserende D·O·C· STAP Orion, maar 
uiteindelijke kwam het allemaal goed met 
het populaire Wincantontoernooi. Het 
publiek zag leuke wedstrijden van teams 
uit de A- en B-league, de eerste divisie en 
als extraatje de Belgische topper Kiel-
drecht. “Door de grote toeloop stond er 
druk op het speelschema passen, misschien 
moeten we in de toekomst terug naar 
twaalf teams. Het tijdschema werd een 
beetje krap”, zei Dames 1-manager Henk 
Bazen die inventief tewerk moest gaan om 
alles gladjes te laten verlopen.

“Door een aantal wijzigingen is het pro-
gramma omgegooid. Kieldrecht bijvoor-
beeld kon alleen zaterdag hier zijn en 
werd vrijdagavond vervangen door Sneek. 
Maar alle teams kwamen aan spelen toe en 
daar ging het om.”

De belangstelling van de meeste toe-
schouwers ging uit naar de verrichtingen 
van D·O·C· STAP Orion. Na twee weken 
trainen presenteerde de vernieuwde selec-
tie zich op prima wijze, stelde de nieuwe 
trainer/coach Bas Bloem. “De eerste week 
trainden we individueel, daarna deden we 
wat aan de opstelling. De speelsters moes-
ten vooral laten zien wat ze individueel 
konden.” 

Bij het verjongde D·O·C· STAP Orion waren 
Laure Obelink, Laura Bloem en Puck Beren-
broek wegens blessures beperkt inzetbaar. 
Bloem: “Dit was toch een  kennismaking, 
het wennen aan elkaar en het tempo. We 
hadden vooral door eigen fouten een paar 
dipjes, waar je op de training verder op 
kunt borduren.”

D.O.C. STAP Orion verloor van Sneek (25-
20, 22-25, 6-15), won van Donitas (16-25, 
25-22, 15-6) en verloor van Taurus (25-21, 
19-25, 12-15).   n

t Een pijnlijk gezwollen knie 
van Laure Obelink, ijscompres 
tegen haar rechterknie, Laure 
hoopte dat het weer snel goed 
zou komen met haar knie. 
“Die was ontwricht en ik kon 
de eerste trainingsweek niet 
springen. Op het Wincanton-
toernooi deed ik tegen Donitas 
wel de warming-up, maar toen 
ging het weer fout.” 
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1 
Jet Jansen

2 
Anke Bloem

3 
Puck Beerenbroek

4 
Sandra Duinkerken

5 
Myrthe Nijenhuis

6 
Anne-Kai van 

Woerden
7  

Wendy te Welscher
8 

Florieke Eggermond
9 

Laure Obelink
10 

Karlijn Mooren
11 

Laura Bloem

Dat is aardig uitgekomen. De leegte die de 
vertrokken routine (Lotte Krabben, Inge 
Strijbosch, Brechtje Wiggers) achterliet, 
werd opgevangen met jonge speelsters 
(Anke Bloem, Puck Berenbroek, Sandra 
Duinkerken) uit de eigen opbouwteams. 
Daar kwamen Anne-Kai van Woerden en 
Karlijn Mooren nog bij. 
Dat de nieuwe trainer/coach ook al een 
clubman is, die afgelopen seizoen nog als 
lijn-coördinator (van de Heren weliswaar) 
actief was, kan in de nieuwe situatie alleen 
maar als een voordeel worden gezien.
“Je moet realistisch blijven”, zei Bas Bloem 
eerder al. “Je kunt de mooiste plannen 
maken, maar die zijn soms na een jaar al 
achterhaald. Het moet van de werkvloer 
komen.”

Hij streeft met zijn meiden naar een hoger 
niveau (lees B-league) dat de vereniging 
een nog betere uitstraling geeft. “Maar 
wel geleidelijk en nooit geforceerd. Liever 
een team met zoveel mogelijk eigen 
kweek dat als tweede of derde eindigt, 
dan een ploeg met grotendeels vreemde-
lingen die kampioen wordt.” 
    
Bloem wil zijn team zoveel mogelijk laten 
spelen naar de mogelijkheden. Dat lijkt 
een overbodige opmerking, maar tijdens 
het Wincantontoernooi constateerde hij 
nog dat veel teams de aanvalspatronen 
van de topploegen nabootsen. “Stem je 
spel toch af op je eigen speelsters. Ik heb ze 
zoveel mogelijk laten trainen op techniek 
en het fysieke deel. 

Jammer is wel dat de planning in de voor-
bereiding niet toestond dat je bijvoor-
beeld oefeningen om beter te leren passen 
geen veertig minuten kon doen, maar van-
wege het tijdschema maar twintig.” 

Inmiddels begon Dames 1 na een 
goede voorbereiding vol goede moed aan 
de competitie in de eerste divisie ? Na het 
missen van de B-league vorig seizoen leek 
D·O·C· STAP Orion die afdeling later alsnog 
via de achterdeur te  bereiken. De Nevobo 
besliste echter dat de nieuwe klasse met elf 
in plaats van twaalf teams van start moest 
gaan. De gemeentelijke derby tegen het 
veel meer ervaren Halley uit Wehl 
omschrijft  Bloem als interessant. “Hun 
basisniveau ligt 25 procent hoger dan bij 
ons, ze spelen heel degelijk. Met Nollen en 
Spekschoor erbij zijn ze titelkandidaat. Wij 
moeten als team eerst veel vaster worden, 
maar we kunnen wel voor piekmomenten 
zorgen. We zien het als een uitdaging.”

Nieuwe trainer Bas Bloem: 'We blijven realistisch'

Meer dan ooit speelt Dames 1 dit seizoen in de eerste divisie met  
een selectie die breed wordt gedragen door D·O·C· STAP Orion.

“Een team waarin aanstormend talent uit eigen kring en van 
omliggende clubs zo hoog mogelijk moet kunnen spelen, zo werd 

afgelopen zomer het vlaggenschip van de Doetinchemse 
volleybalvereniging omschreven. 

Nog meer eigen talent in 
         verjongd Dames 1
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Oproep Laure en Laura: 
nieuwe yell Dames 1
Laure Obelink en Laura Bloem heb-
ben het gehad met de oude YELL van 
Dames 1. De volleybalsters deden aan 
het begin van het seizoen een oproep 
aan alle (jeugd)leden van D·O·C· STAP 
Orion om een nieuwe YELL te verzin-
nen voor het hoogste damesteam.
“Wie met de vetste yell komt, krijgt 
een mooie prijs”, zei Laure. “We wil-
len met deze oproep de overige 
teams meer bij Dames 1 betrekken en 
daarmee het clubgevoel stimuleren”, 
vulde Laura aan. “We denken nog na 
over een prijs. Misschien wordt het 
wel een bal met de handtekeningen 
van alle speelsters van Dames 1 er-
op.” De vorige yell had afgedaan. 
“Dat was aardbei”, zei Laure, “ik 
vond 'm zelf nog wel leuk, maar we 
willen voor dit seizoen een motive-
rende felle yell die origineel is en pak-
kend.” 
Wie een leuke nieuwe kreet weet, 
kan die doorgeven aan Laure 
Obelink (l_obelix@hotmail.com) 
of Laura Bloem 
(laura-bloem@planet.nl). 
Vergeet niet je naam te vermelden, 
zodat de prijs ook werkelijk bij de 
winnaar terecht komt. 
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Het opvallend jeugdige team (gemiddelde leeftijd 18,5 
jaar) ,met als nieuwe trainer/coach clubman Bas Bloem, 
bestaat uit ambitieuze, studerende speelsters. Zij hebben 
een financiële ondersteuning nodig om hun sport op een 
hoog niveau te kunnen beoefenen. 

De selectie bestaat uit Anke en Laura Bloem, Laure 
Obelink, Puck Berenbroek, Anne-Kai van Woerden, 
Wendy te Welscher, Florieke Eggermont, Sandra 
Duinkerken, Jet Jansen en Karlijn Mooren. 

   
  

Naam

Adres

PC/Woonplaats

Contactpersoon

E-mail adres

Handtekening

Ja,
ik word lid van de 

Vriendenclub 
Dames 1 

DOC STAP
 Orion 

en betaal
�  . . . . . (contant).

           Steun 
    Dames 1 
 en word 
     ook 
   dit seizoen (weer) lid van de 
Vriendenclub Dames 1 D·O·C· STAP Orion

De Vriendenclub Dames 1 van 
volleybalvereniging DOC STAP Orion 

was in het eerste seizoen van haar 
bestaan voor Dames 1 een belangrijke 

steun. 
Om dit werk komend seizoen te 

continueren, doet de Vriendenclub 
weer een beroep op u. 

De Vriendenkring, die vorig jaar in het 
leven werd geroepen nadat een groot aan-
tal sponsoren afhaakte, heeft voor Dames 
1 behoorlijk aan de weg getimmerd. Door 
bijdragen van de Vrienden en Vriendinnen 
kende het hoogste damesteam van D·O·C· 
STAP Orion het afgelopen seizoen finan-
cieel geen problemen. 

Maar liefst een kleine vierduizend euro 
droeg de Vriendenclub bij aan trainings- 
en reiskosten. Verder ging er duizend euro 
op aan diverse pr-activiteiten waaronder 
drukkosten, porti en het bord Vrienden en 
Vriendinnen in sporthal Rozengaarde.

Aan de kerst/nieuwjaarsinstuif en de slot-
avond van het seizoen werd conform de 
begroting een kleine 1600 euro uitgege-
ven. Deze gezellige, informele bijeenkom-
sten waren het geld volledig waard. Ze wer-
den door de aanwezige Vrienden en 
Vriendinnen zeer op prijs gesteld. Niet 
voor niets werd opgemerkt dat de wegblij-
vers ongelijk hadden. 

Tijdens de afsluitende bijeenkomst in het 
gezellige Bruin Café van party- & congres-
centrum Hart van Doetinchem werd 
afscheid genomen van vertrekkende 
speelsters. Daarna werd de blik meteen 
vooruit gericht. De nieuwelingen Anke 
Bloem, Puck Berenbroek, Anne-Kai van 
Woerden, Karlijn Mooren en trainer/coach 
Bas Bloem werden geïntroduceerd. Zij wer-
den naar voren geroepen, mochten zich-
zelf even voorstellen en kregen een bloe-
metje als opsteker voor het nieuwe sei-
zoen. 

Met een batig saldo - het resultaat van een 
zuinig beleid - kon de Vriendenclub het eer-
ste jaar gunstig afsluiten. Nieuwe tegen-
vallers dwongen de Vriendenclub er dit sei-
zoen opnieuw hard aan te trekken. Op ver-
zoek van de Sponsorcommissie ging de 
Vriendenclub op sponsorjacht. Dat lever-
den voor Dames 1 enkele positieve resulta-
ten op.

Hunting Assurantiën werd voor drie jaar 
als nieuwe kledingsponsor over de streep 
getrokken. De komst van een tassenspon-
sor dient zich waarschijnlijk aan.

Daarnaast werden  KWD Sport, Springer 
science+business media en Gira Sole Sport 
voor meerdere jaren als nieuwe sponsors 
vastgelegd. Verder werd de optie met tva! 
reclame & communicatie en Holland 
Pharma gelicht. Zodoende weet Dames 1 
zich dit seizoen grotendeels verzekerd van 
een sluitende begroting. De post reiskos-
ten is echter in de begroting niet meege-
nomen. Daarom wordt opnieuw een ver-
zoek gedaan aan de leden van de 
Vriendenclub ook nu weer hun steentje bij 
te dragen als 'vervoerssponsor'.  
      
Inmiddels is de actie Vrienden en 
Vriendinnen Dames 1 gestart. Daarbij wil-
len de speelsters zelf een nog grotere rol 
vervullen. Als één van de jeugdige speel-
sters u benadert, wees dan zo vriendelijk 
om het verzoek te honoreren. Daarmee 
kan de grotendeels jeugdige, studerende 
selectie verder gaan met het leveren van 
sportieve prestaties. Zonder zich zorgen te 
hoeven maken over het financiële gedeel-
te in deze dure tijd. n

          Vriendenclub 
boort nieuwe bronnen aan

De Vriendenclub is één jaar oud. Na een succesvol seizoen wordt ook dit jaar volop 
aandacht geschonken aan Dames 1 van D·O·C· STAP Orion.

p

Rinie Siebelink  van KWD 
Sport ondertekent het 

nieuwe sponsorcontract.

Laura Bloem, Karlijn Mooren, 
Anne-Kai van Woerden en 

Laure Obelink met Gijs 
Kremers van Dinercafé 't 

nieuwe Vermaeck 
q



Wat kunnen de Vrienden 

verwachten voor hun bijdrage?

' Toegang tot de wedstrijden 

' Samenvattingen van wedstrijdverslagen 

' Actuele info Dames via website en nieuwsbrief 

' Naamsvermelding Vriendenbord sporthal

' Naamsvermelding op www.docstaporion-

dames1.nl 

' Informele vriendenbijeenkomst rond jaarwisseling

' Afsluitende activiteit van het seizoen 

U W B E T A A L B E W I J S

(HANDTEKENING CONTACTPERSOON D·O·C· STAP ORION)

Door uw bijdrage aan de Vriendenclub Dames 1 
D·O·C· STAP Orion krijgt Dames 1 de mogelijkheid 
om een woordje mee te spreken in de eerste 
divisie en mogelijk plaatsing voor de B-league af 
te dwingen. 

Commissieleden 
Vriendenclub Dames 1 D·O·C·STAP Orion:
Loekie Raterink, 
Jan Bosma, 
Rob Lureman, 
Dick Visser 
en René Wiggers.

Aanmelden bij 
speelsters Dames 1,

begeleiding 
en commissieleden.
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Volleybal wordt meer door vrouwen dan 
mannen beoefend. Ook de ledenlijst van 
D·O·C· STAP Orion telt beduidend minder 
mannen dan vrouwen. Het stimuleert 's-
Heerenbergenaar Henny Derksen des te 
meer om van Heren 2, het hoogst spelend 
herenteam van de vereniging, een ploeg 
te maken met veel uitstraling en daden-
drang.

Toen de inmiddels 44-jarige leraar bewe-
gingsonderwijs van het Silvoldse Isala Col-
lege vroeger met Smash'68 tegen Orion 
speelde, werd er zeer tegen de Doetin-
chemmers opgekeken. Zo herinnert hij het 
zich. “Orion speelde in de mooie tenues en 
ze hadden veel flair. Dat moet terugko-
men.”

Derksen weet dat het tijd nodig heeft. 
“Toen Bas Bloem als coördinator van de 
Herenlijn mij afgelopen zomer vroeg als 
trainer van Heren 4 naar Heren 2 over te 
stappen, wilde ik dat best doen. Ik heb wel 
wat zaken aangegeven die verbeterd kon-
den worden, zoals fatsoenlijke wedstrijd-
kleding voor het team. Verder willen we 
trainen en wedstrijden spelen op accepta-
bele tijden. De thuiswedstrijden naar de 
zaterdagmiddag en niet verstoppen op de 
donderdagavond. Bij de wedstrijden in Ro-
zengaarde willen we tussen de velden 
geen wand neerlaten maar een net ophan-
gen, zodat iedereen in de hal kan zien wat 
er gebeurt.”

Deze verbeteringen zijn nodig, zegt Derk-
sen, om de aantrekkingskracht van het 
team te vergroten. “Als hoogste heren-
team wil je naar buiten toe meer uitstra-
ling. De dadendrang miste ik vorig seizoen 
een beetje in de Herenlijn. Die kon wel een 
oppepper gebruiken.” 

Herenlijn 
heeft 
weer 
echte 

voortrekker

Henny Derksen: 
‘Meer dadendrang en uitstraling
bij Heren 2 in promotieklasse'

Zoals Dames 1 als het (vrouwelijke) vlaggenschip van D·O·C· STAP Orion fungeert, zo is het 
de bedoeling dat Heren 2 die uitdaging namens de mannen op zich neemt bij de 

Doetinchemse volleybalvereniging. In ieder geval is de formatie van de nieuwe trainer 
Henny Derksen weer een echte voortrekker van de Herenlijn. 

Vier herenteams van de vereniging D·O·C· 
STAP Orion, het tweede tot en met het 
vijfde, speelden afgelopen seizoen in de 
eerste klasse. Het derde team maakte door 
kampioen te worden de weg naar de 
promotieklasse vrij. Eindelijk is er weer een 
herenteam dat boven de rest uitsteekt. 

Toen Derksen bij het tweede terecht-
kwam, stond de vernieuwde selectie al 
grotendeels vast. De opzet was om de 
beste spelers in Heren 2 te laten acteren en 
dat is behoorlijk gelukt. Wel vertrokken 
enkele spelers naar het Terborgse Voll-
verijs waar Karel Mollevanger trainer is ge-
worden. 

Als enige overgebleven speler van Heren 2 
zag Jens Wagemakers zes man uit het 
kampioensteam van Heren 3 overkomen. 
Drie spelers stapten over van Heren 4. “Het 
is een sterke mix van elf jonge en oudere 
volleyballers geworden. We willen beslist 
niet arrogant overkomen, maar ik hoorde 
omstanders al wel zeggen: 'wat een leuk 
team om mee te trainen'.”

De trainingstijden op dinsdag- en donder-
dagavond van half acht tot half tien wor-
den door de ploeg als zeer acceptabel ge-
zien. “Op zaterdag hebben we half vier als 
vaste aanvangstijd voor de wedstrijd, dus 
we hopen dat men ook eens bij ons komt 
kijken.”

Derksen trainde na zijn spelerstijd bij 
Smash'68 uit 's-Heerenberg enkele seizoe-
nen de Dameslijn van Orion en vervolgens 
Labyellov en Halley. Een paar jaar geleden 
vroeg Theo Boekhorst (ex-Orion) hem bij 
Labyellov in te vallen als trainer van het 
hoogste herenteam. Daarna was er Heren 
4 van D·O·C· STAP Orion waar hij goed 
werkte en vooruitgang boekte.

“We willen er nu met Heren 2 wat moois 
van maken. Vroeger speelden Heren 1 en 2 
allebei erg hoog, nu alleen nog het eerste. 
Voor de jongens en meisjes van de vereni-
ging is Heren 2 en Dames 1 redelijkerwijs 
gesproken nog wel haalbaar. Ja, vandaar 
die nadruk op meer dadendrang en uit-
straling.” 

  

t Henny Derksen is dit 
seizoen trainer/coach van het 
hoogste herenteam van de 
vereniging. 

q De selectie van Heren 2 
tijdens de eerste training van 
het nieuwe seizoen. 
V.l.n.r. 
Paul Bloem, 
Peter Heldoorn, 
Frank Wienholts, 
Erik de Vries, 
Justin Schoenaker, 
Jens Wagemakers, 
Derek Zwiersen, 
Thard Hofland, 
Jaap Bakker, 
Marco Buiting en trai-
ner/coach Henny Derksen. 
Afwezig: Ralf van de Boom. 

n
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Er heerst enige vrees dat de nieuwe struc-
tuur ten koste van de Breedtesport binnen 
de vereniging kan gaan. Daar komen de 
kanttekeningen, die de Jeugdcommissie 
plaatst, in grote lijnen op neer. 
“De Prestatielijn manifesteert zich nu 
meer en meer. We willen even afwachten 
hoe die nieuwe structuur vorm gaat krij-
gen”, zegt Aukje Vollema, als Lijncoör-
dinator van Meisjes C (vijf teams) aanwezig 
op de maandelijkse vergadering van de 
Jeugdcommissie.
Bij secretaresse Jorinca Simmelink thuis 
buigt het gezelschap zich in september 
een week voor de competitiestart over de 
teamindeling. De commissie wordt gecom-
pleteerd door Diny Nas (coördinator Meis-
jes A), Dik Posthouwer (lijncoördinator 
Meisjes B) en Harrie Scholten (lijncoördina-
tor Jongens). 
“In de nieuwe opzet zou de Jeugdcom-
missie worden verdeeld over de diverse lij-
nen”, licht Jorinca Simmelink toe. “Zowel 
bij de Heren- (Bas Bloem) als de Dameslijn 
(Bert Snippe) zijn de coördinatoren ge-
stopt. Wij vragen ons af of er genoeg vrij-
willigers zijn om alle Lijnen te bezetten. Bij 
de Prestatielijnen lukt dat, maar voor de 
Breedtesportlijn ligt het moeilijker. Nie-
mand staat daarvoor te dringen. Om een 
voorbeeld te noemen, voor Dames 5 tot en 
met Dames 9 vind je niemand.”

Dik Posthouwer legt uit dat jeugdspeel-
sters/spelers om de twee jaar doorschuiven 
naar een hogere leeftijdscategorie, van C 
via B naar A. Ongeveer 30 procent van de 
jeugd speelt al in seniorenteams. “Er zijn 
snelle wisselingen. Neem een C-speelster 
die in de Prestatielijn actief is, maar er een 
jaar later in de Meisjes B-lijn naast staat. 
Hoe los je dat op goede wijze op zonder 
dat het ten koste gaat van het speelplezier. 
In de Breedtelijn mist ze waarschijnlijk het 
groepje waarmee ze normaal optrekt en 

plezier maakt. Voorkom dat ze niet meer 
meegroeit en uiteindelijk afhaakt.” 
“Zorg juist dan dat je overzicht hebt”, zegt 
Jorinca Simmelink. Zij wijst erop dat bij-
voorbeeld de B-lijn in de nieuwe situatie 
wordt opgesplitst. “De B2 en B3 teams val-
len dan in de breedtesport onder een 
andere coördinator. Maar heb je iemand 
die dat allemaal regelt?”
Posthouwer benadrukt dat hij nu nog de B-
lijn als één groep volgt. “Dat is overzich-
telijk en je weet ook hoe de A- en C-lijnen 
er bij staan.” 

Jorinca Simmelink vreest dat de feeling 
voor elkaar vermindert als je ‘breedtesport 
van prestatiesport gaat scheiden’. “Speel 
je in de breedtelijn, zie dan maar in de pres-
tatielijn te komen. Zeker, in de toe-komst 
kan de TC heel belangrijk worden voor 
ons, als ze ook oogt heeft voor breed-
tesport en ons steunt. Ze kan een brug vor-
men tussen clubbestuur en Jeugdcommis-
sie.”
Harrie Scholten verwacht dat de TC zijn 
Jongenslijn en in het vervolg daarop de 
Herenlijngroep zal steunen bij het streven 
naar een hoger niveau. “Daarmee trek je 
meer jongens naar de vereniging. Orion 
mag zich toch al gelukkig prijzen met drie 
jongensteams, de meeste verenigingen 
hebben die niet.”
Aukje Vollema ziet op termijn ook voor-
delen. “Voor een grote lijn zoals de C-
groep met vijf teams, is het prettig om 
steun van de TC te krijgen bij het zoeken 
naar goede trainers. Maar, er zijn nog te-
veel vraagtekens. Laat ons nog even draai-
en zoals het nu gaat.”

De Jeugdcommissie van 
D·O·C· STAP Orion staat 

nog aarzelend 
tegenover de komst van 

de nieuwe Technische 
Commissie. De opzet is 

prima, zo valt te 
beluisteren, maar 
voorkomen moet 

worden dat de 
Prestatielijn teveel gaat 
overheersen. Komende 

maanden wordt gewerkt 
aan de verdere invulling 

van de TC. Het is de 
bedoeling dat alle 

groepen (lijnen) daarin 
worden 

vertegenwoordigd. De 
TC zegt toe de 

lijncoördinatoren binnen 
de Breedtesportlijn te 

steunen bij het 
benoemen van trainers 

cq. coaches. 

                Jeugd-
          commissie 
     aarzelt over 
           nieuwe 
       structuur 
          met TC

Leden van de Jeugdcommissie, 
v.l.n.r Aukje Vollema, Jorinca 

Simmelink, Dik Posthouwer en 
zittend Harrie Scholten.

n

T E A M S P O N S O R S

HEREN 6

HEREN 2

DAMES 3

DAMES 5

DAMES 2

HEREN 3

HEREN 7

MEISJES B3

JONGENS B1 HEREN
RECREANTEN

MEISJES C2 MEISJES C3

RECLAME  & COMMUNICATIE

Hout- en Bouwmaterialenhandel

KORT BV

JONGENS C1MEISJES B1CIRCULATIE MINI’S DAMES 7

Hans Rijntjes
Financieel Adviesburo



Ad Duinkerken en Dries Berendsen 
geven vereniging meer uitstraling 

Er worden geen lukrake beslissingen, on-
derstreept Ad. “Het gaat er om dat de 
jeugd doorstroomt. Daarom werk je aan 
de juiste structuur met de trainers en tech-
nische commissie. Er wordt overlegd om 
iedereen kansen te geven om hogerop te 
kunnen spelen. We houden hen in de ga-
ten via een spelersvolgsysteem waarin alle 
aspecten van de volleybalopleiding aan 
bod komen.”    
  
Een team van fysiotherapeuten moet zorg 
gaan dragen voor de medische begelei-
ding. Voor de Prestatielijn wordt gedacht 
aan de mogelijkheid om speelsters die te 
geblesseerd zijn om normaal te trainen spe-
ciaal onder begeleiding reïntegratie-
training te laten volgen. 

Om het clubgevoel te versterken wordt op 
de zaterdagse wedstrijddagen in sporthal 
Rozengaarde de businessruimte boven be-
nut als Clubcafé. Van 's morgens 8 tot 's a-
vonds 6 uur te openen voor de jeugdteams 
('s morgens) en  damesteams ('s middags).
“Je kunt er koffie en appelgebak kopen. 
Ieder lid kan via de website zien wanneer 
het Clubcafé open is. De bardiensten wor-
den gedraaid door clubvrijwilligers. We 
zoeken nog enkele leden die in een poultje 
willen meedraaien.” 

Dries praat enthousiast over het opwaar-
deren van de website van de vereniging. 
“Het uitgangspunt is één website voor 
D·O·C· STAP Orion waaraan zowel de ver-
eniging als de stichting en ook Dames 1 
worden gelinkt. Wat is mooier voor de uit-
straling naar de buitenwereld dan één gast-
vrije, aantrekkelijke en up to date site? Je 
zou daar in de toekomst uiteindelijk ook 
de Orion Expres als pdf-bestand op kunnen 
zetten, zodat de leden het kunnen down-
loaden als papieren blad.” 

Ook de merchandising wordt opgepakt en 
nader uitgewerkt. “We willen beginnen 
met trainingsshirts en clubsweaters met 
daarop het nieuwe clublogo en de eigen 
naam. Het wordt geshowd op de training, 
de leden passen het aan en het spul wordt 
besteld”, zegt Dries, “misschien breiden 
we het uit met sjaaltjes en beertjes.” Ad 
denkt daarvoor het Clubcafé op de wed-
strijddag in te schakelen. “Daar kun je de 
attributen ook aan de man brengen.” 

De Dameslijn van D·O·C· STAP Orion be-
staat vanaf dit seizoen uit een prestatielijn 
en een breedtesportlijn. Onder de presta-
tielijn vallen de teams van Dames 1, 2, 3 en 
de D·O·C· STAP Orion Volleybalschool. 
“We willen ook de samenwerking met de 
omliggende verenigingen verbeteren”, 
wijst Ad Duinkerken op een ander voorne-
men. 
De D·O·C· STAP Orion Volleybalschool kan 
daar volgens haar een belangrijke bijdrage 
aan leveren. “Het is een open instituut dat 
dus ook toegankelijk is voor jeugdspelers 
en speelsters van andere verenigingen. Je 
kunt het zien als een regiofunctie waar 
ook andere verenigingen van kun-
nen profiteren.”

Een belangrijk 
aandachtspunt bin-
nen de samenwer-
king met andere vere-
nigingen is het stimu-
leren van volleyballen 
onder de jongens. “In ver-
houding zijn er in de regio 
te weinig jongensteams”, 
zegt Ad. 

Dries kwam met de idee om het 
verenigingslogo te vernieuwen. 
“Dat doen we om de organisato-
rische veranderingen ook naar bui-
ten toe zichtbaar te maken.We beo-
gen daarmee om als vereniging een fris 
en uniform, maar vooral  duidelijk her-
kenbaar beeldmerk te realiseren.” 

Om de organisatiestructuur compleet te 
maken is een vertrouwenspersoon aan-
gesteld. Dat is Conny Hartman die bereik-
baar is via de mobiel: 06-51098115. 
“De jeugdleden kunnen bij haar hun ver-
haal kwijt. Het kan bijvoorbeeld gaan over 
problemen met de studie, de trainer of 
teamgenoten.”

Over het verbeteren van de contacten met 
de ouders van jeugdleden is ook nage-
dacht. In de toekomst wil D·O·C· STAP 
Orion de ouders uitnodigen op een spon-
sor-avond waarop onder andere een vol-
ley-balclinic wordt gehouden. Ad: “Je kunt 
dan een gerenommeerde trainer vragen 
om een jeugdgroep van Orion te trainen, 
met de ouders als toeschouwers. Maar het 
kan ook een interessante spreker zijn die 
een onderwerp bij de kop pakt.” 

  

4 Dameslijn professioneler 

4 Meer aandacht medische begeleiding

8 Sportcafé op wedstrijddag in sporthal

9 Clublogo opgepimpt 

9 Te koop: Orion-artikelen

9 Website wordt verbeterd 

9 Nieuw bij Orion: vertrouwenspersoon

9 Clinics combineren 

8 met sponsor-ouderavond

p  Dries Berendsen toont het ver-
nieuwde verenigingslogo

t  Ad Duinkerken: 
“De vereniging barst van het 
talent”.

D·O·C· STAP intensiveert clubsponsering
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Opleidingsinstituut D·O·C· STAP, hoofd-
partner van Heren 1 dat uitkomt in de A-
league, intensiveert voor twee seizoenen 
(2007-2009) de sponsoring van de vere-
niging.

Er is bij D·O·C· STAP Orion de afgelopen zo-
mer keihard gewerkt om de organisatie-
structuur binnen de Dameslijn verder te 
professionaliseren. Inmiddels weten de be-
trokkenen hoeveel tijd daar in gaat zitten. 
“De vereniging barst immers van het ta-
lent”, zegt Ad Duinkerken. “En om die ta-
lenten maximaal te ontwikkelen en poten-
tiële talenten aan te trekken, zorgt de ver-
eniging voor extra faciliteiten. ”
Daarom is er geïnvesteerd in het aantrek-
ken van gekwalificeerde trainers. “Zij moe-
ten graag bij ons willen werken omdat hier 
een echt volleybalklimaat heerst waar alles 
goed is geregeld”, benadrukt Ad. “Dat 
betekent niet alleen goede speelsters en 
ballen, maar ook de juiste trainers, accom-
modatie, materieel en  alles goed gestruc-
tureerd.”

Er wordt minimaal drie keer per week ge-
traind. Voor jong talent zijn er verder op 
zondagochtend de trainingen in de D·O·C· 
STAP Orion Volleybalschool. Bovendien 
kan er, waar mogelijk, worden meege-
traind met een hoger spelend team.
“Zo gaat het werken”, wijst Ad op het 
Organigram van de Dames/meisjes afde-
ling. Als lid van de nieuwe technische com-
missie is zij verbonden met Dames 1, 2, 3 en 
5 aan de bovenkant van de pyramide. Zij 
vormen de Prestatielijn waarin ook het 
Overleg Technische Commissies, de D·O·C· 
STAP Volleybalschool (met TC-lid Hanneke 
Bloem) en de Meisjes en Jongens B en C-
teams deel van uitmaken. 
Daaronder komt de Breedtesport-Lijn (Da-
mes 4 tot en met 9, Meisjes A, B en C). 
Aukje Vollema bemoeit zich met die Lijn, 
de Jeugdcommissie en de Meisjesteams B1, 
C1, C2 en D. Er wordt nog naarstig gezocht 
naar een TC-lid voor de Breedtesport.
“De jeugd kan nu via de Volleybalschool 
doorstromen naar de Prestatielijn. Daarin 
zitten fanatieke meiden die het opbren-
gen drie keer in de week te trainen.
Tweemaal bij hun eigen team, een keer bij 
een hoger team of extra training op vrij-
dagavond onder leiding van Michel Werts 
van de Nevobo Volleybalschool Tilburg.”
Dries vult aan: “Michel kwam op Orion af 
vanwege de goede jeugd en uitstraling als 
vereniging met meer dan zeshonderd le-
den en veel omliggende clubs. Dat biedt 
veel potentieel.”

Zij trekken binnen D·O·C· STAP Orion 
gezamenlijk op. Hun doel is de vereniging 

organisatorisch sterker te maken en dat naar 
buiten toe middels een betere uitstraling 

kenbaar te maken. 
We hebben het over Ad Duinkerken uit 
Doetinchem en Dries Berendsen uit Loil. 

Hij trok met dochter Dirkje (13), nu 
spelverdeelster bij Dames 2, zes jaar op 

zondag naar Veenendaal, Vorden en Tilburg 
om haar te laten trainen op de Nevobo-

Volleybalschool. 
Dit seizoen is Dries bij D·O·C· STAP Orion 
coördinator van de Prestatielijn Dames. 

Ad, vorig seizoen trainster van opleidingsteam 
Dames 7, stopte als actief speelster in Dames 

4. Zij was in totaal zes jaar actief op de 
Volleybalscholen in Leek en Zwolle. 

De moeder van de dochters 
Sandra (Dames 1) en 

Tina (Dames 2) zit nu in de 
Technische Commissie. 

De boodschap van 
Ad en Dries: 

“Als iedereen bij
 D·O·C· STAP Orion 

met plezier 
op haar of zijn 
niveau speelt, 

hebben we het 
goed gedaan.”       

n



                                  
 OKTOBER 2007    

                                

ORION EXPRES 
NUMMER 1

 21

ORION EXPRES    
          NUMMER 1    

                        

OKTOBER 2007

20

D· O· C· STAP

DAMES 1 D·O·C· STAP Orion Seizoen 2007 - 2008

GIRA SOLE SPORTRECLAME  & COMMUNICATIE

HOLLAND
PHARMA Assurant iën

 

 1  Anke Bloem  spelverdeler  1,75m  17 jaar  2  Laura Bloem  passer/loper  1,78m  17 jaar  3  Laure Obelink  midden  1,83m  19 jaar  4  Puck Berenbroek  midden  1,76m  17 jaar  5  Anne-Kai van Woerden  midden  1.82m  18 jaar    
                                                6  Myrte Nijenhuis  passer/loper,diag.  1,75m  19 jaar  7  Wendy te Welscher  midden  1,87m  25 jaar                            8 Florieke Eggermont  spelverdeler  1,74m  18 jaar  9  Sandra Duinkerken  passer/loper, diag  1,81m  16 jaar  

                              10  Jet Jansen  passer/loper  1,78m  19 jaar                                        12  Karlijn Mooren  libero  1,68m  19 jaar 



V E R E N I G I N G S S P O N S O R S
De recreantenlijn van D·O·C· 
STAP Orion mag er zijn. Dat 
bleek al op 8 mei in Terborg 

toen Dames 2 tijdens de 
titelstrijd van het gewest Zuid 

tweede werd. Heren 1 eindigde 
als vijfde, Heren 2 veroverde de 
regionale titel en plaatste zich 

voor het landelijk 
kampioenschap vorige maand 

in Utrecht. Na de nodige 
obstakels te hebben 

overwonnen, wachtte een 
meer dan eervolle klassering 
voor de mannen van Martien 

Wassink. 

Een achtste plaats voor D·O·C· STAP 
Orion onder de negen beste Herenteams 
van Nederland. “Als we bedenken hoe-
veel plezier we hadden en hoeveel 
teams we achter ons lieten, dan mag je 
gerust spreken van een formidabele pres-
tatie.”
Martien Wassink was na afloop van het 
Nederlands kampioenschap voor Recre-
anten op zaterdag 15 september in 

Utrecht een tevreden 
man. “Vooral als je 

weet dat de voorbe-
reiding op deze dag 
ronduit slecht be-

gon. Eh, zeer slecht 
mogen we wel zeggen”, 

aldus de volleyballer en tevens fili-
aalhouder van Adam Menswear 

aan de Boliestraat in Doetinchem. 
Heren 2 en de overige recreantenteams 

van D·O·C· STAP Orion zijn gehuld in 
shirts van deze Herenbovenkledingzaak. 
``Het begon al op de vrijdag ervoor toen 
op de website van de Nevobo een 
andere wedstrijdindeling stond dan wij 
in ons wedstrijdboekje hadden staan. Er 
zat een enorm verschil van tijd in. 
Volgens het boekje begon onze eerste 
wedstrijd om 11.50 uur en volgens de 
site om 10.26 uur``, keek Wassink terug 
op de wedstrijddag.
``Bij de bond was niemand bereikbaar en 
uit navraag bij onze recreanten- 
coördinator bleek hierover niets bekend 
te zijn. Daar het al laat op de vrijdag was, 
ongeveer 11.00 uur, en we elkaar niet 
meer konden bereiken besloten we om 
van ons boekje uit te gaan.``
Op zaterdagmorgen half tien vertrok 
het gezelschap tot de tanden gewapend 
en met heel veel goede zin richting 
Utrecht. ``Bij Didam kwamen we in een 
file, jawel een file op zaterdagmorgen, 
terecht die tot ongeveer Ede duurde. 
Halverwege besloten we toch maar een 
sluiproute te nemen. Na een afslag te 
hebben gemist arriveerden we na 2,5 
uur eindelijk in Utrecht, alwaar ten 
behoeve van ons het schema gelukkig 
flink was omgegooid.``
D·O·C· STAP Orion werd door iemand 
van de Nevobo opgevangen met de 
woorden: `Fijn dat jullie er zijn, ga je 
gauw omkleden want over tien minuten 
begint jullie eerste wedstrijd`.
Zonder warming-up maar onder goed-
keurende blikken van onder anderen 
Bart Knepper (´geweldig dat je er was´) 
begon Heren 2 aan de eerste wedstrijd. 
``Eigenlijk ging dat helemaal niet 
slecht``, vervolgt Wassink. 

``We bleven redelijk bij en verloren wel 
de beide sets maar met miniem verschil. 
Dat gaf dus wel hoop voor de volgende 
wedstrijd.``
De volgende ontmoeting ging echter 
helemaal nergens over, want de tegen-
stander was letterlijk en figuurlijk 25 
maatjes te groot (hoezo recreatief?). De 
Doetinchemse ploeg had niets in te 
brengen en besloot dit potje maar snel 
te vergeten.
Toch redelijk geïntimideerd door de 
vorige inmaakpartij begon de kampioen 
van het gewest Zuid ook de volgende 
wedstrijd niet goed. ``Voordat we het in 
de gaten hadden stonden we met 10-0 
achter. Daarna pakten we toch de draad 
weer op kwamen nog heel dichtbij.``
De tweede set was spannend en de gas-
ten uit de Achterhoek stonden redelijk 
lang voor. ``Uiteindelijk moesten we 
toch toestaan dat ze na twee sets van 
twaalf minuten op gelijke hoogte kwa-
men met 17-17.`` 
Door dit resultaat speelde D·O·C· STAP 
Orion om de zevende en achtste 
plaats. ``Ook deze tegen-
stander was gewoon iets 
beter op elkaar inge-
speeld en meer aan de net-
hoogte gewend. Wij spe-
len nooit samen en 
trainen op mix 
hoogte, dat is 
een verschil 
van tien cen-
timeter. Dus 
uiteindelijk
werd het 
een achtste 
plaats.``

Team Adam Menswear:
Achtste plaats 
en veel plezier op NK 
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´Formidabele prestatie´ 
recreanten 

D·O·C· STAP Orion

D· O· C· STAP
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HAAN
BESTRATINGEN
DOETINCHEM
GROND-, 
WEG- EN WATERBOUW 

Wij zijn geopend van eind februari tot oktober.
Openingstijden: 

Di t/m Za: 10:00 tot 22:00
Zondag: 13:00 tot 22:00

Maandag: gesloten.

 Adelaarstraat 9a
 7001AR Doetinchem

Tel: 0314 325756
www.friul.nl

Trefpunt

in het voorjaar!

Nog even

en we zijn er weer!

Edisonstraat 51
7006 RA Doetinchem
Tel. (0314) 33 45 05  /  34 22 23

Groupagedienst Nederland - Engeland V.V. 48 en 72 uur.
Pallet- en stukgoedvervoer door geheel Nederland 24 en 48 uur.

Groupagedienst door oost en west Europa.
Op- en overslag, mogelijkheid tot totaal voorraadbeheer.

BEL VOOR INFORMATIE OF EEN PRIJSOPGAVE

0314 - 39 18 10
 NEDERLAND:  ENGELAND:
 WHB EURO LOGISTICS BV  WHB LOGISTICS LTD
 ZAAGMOLENPAD 45A  OLD WOLVERTON ROAD
 POSTBUS 627  OLD WOLVERTON
 7000 AP DOETINCHEM  MK12 5NL MILTON KEYNES
 TEL: +31 314 – 39 18 10  TEL: +44 1908 222121
 FAX: +31 314 – 39 19 20  FAX: +44 1908 222929
 E-mail: info@whbeurologistics.com

WWW.WHBEUROLOGISTICS.NL

Klokken
Reparatie - Restauratie

naam sinds 1937

Reparaties aan alle 
mechanische uurwerken 

‘van pendule tot staand horloge’

Tirol 53 - Doetinchem
Tel. (0314) 33 01 48

Wat het afgelopen jaar is gebeurd:
Mijn taak was tweeledig: ten eerste de uit-

1-voering van het BOS project en de on-
2dersteuning van de CMV  afdeling. Ten 

tweede een aantal taken die met het reilen 
en zeilen van de vereniging te maken heb-
ben, zoals de zorg voor sleutels, ballen, kle-
ding, zalen en trainingsrooster.
Om het BOS-project goed uit te kunnen 
voeren had ik veel overleg met de gemeen-
te en de volleybalbond Nevobo, beide sub-
sidieverstrekkers. Daarnaast met hoge-

3school Windesheim  en het Graafschap 
4College .

Ook met de deelnemende basisscholen is 
contact geweest. Voor die scholen stelde ik 
een handboek samen waaruit de groeps-
leerkracht kan putten bij de lessen bewe-
gingsonderwijs waarin volleybal centraal 
staat.
Bij de lessen aan de zeven basisscholen 

5waren studenten van de ALO  en van het 
Graafschap College betrokken. In totaal 
zijn er 28 lessen gegeven. Na de lessenserie 
konden kinderen die meer van volleybal 
wilden weten drie weken op drie verschil-
lende locaties gratis meetrainen. Daarna 
moesten ze beslissen of ze lid wilden wor-
den van D·O·C· STAP Orion en trainden ze 
verder onder mijn leiding.

Omdat een aanwas van leden natuurlijk 
ook betekent dat je voor voldoende trai-
ners moet zorgen heb ik samen met een 
docent van Windesheim een trainerscursus 
ontwikkeld en gegeven aan een tiental 
trainers. Een aantal van onze vereniging 
en een aantal van andere verenigingen.
Voor deze cursus is ook een cursusmap 
ontwikkeld die naar mijn mening voor veel 
meer trainers van D·O·C· STAP Orion van 
nut kan zijn vanwege de gekozen metho-
diek en didactische uitgangspunten.

Voor mijn tweede taak, de ballen, sleutels 
enz. was er veel contact met lijncoördi-
natoren en trainers. Als lid merk je hopelijk 
weinig van mijn activiteiten op dit gebied.
Als de zaal open is, er voldoende goede 
ballen zijn, iedereen weet waar en 
wanneer er getraind kan worden enz, enz.  
dan heb ik mijn werk goed gedaan.

Wat levert het D·O·C· STAP Orion op?
Het BOS-project heeft ons een nieuw CMV- 
team opgeleverd. Er druppelen nog steeds 
nieuwe kinderen binnen. Daarnaast is een 
goede relatie met Windesheim en het 
Graafschap College ontstaan.

Dit seizoen gaat een aantal studenten 
stage lopen bij D·O·C· STAP Orion om een 
aantal projecten van de grond te krijgen, 
waaronder ook dit jaar weer het BOS- pro-
ject.
Ook een docent van Windesheim is voor 
dit seizoen voor ruim honderd uur betrok-
ken bij de ontwikkelingen binnen D·O·C· 
STAP Orion die in gang zijn gezet.
Op de komende ledenvergadering van 31 
oktober doen we ook verslag van de finan-
ciële consequenties van een jaar vereni-
gingsondersteuning.

De plannen voor dit seizoen
Het BOS-project en onze pogingen om 
meer jongens bij het volleyballen te krij-
gen en te houden staan weer hoog geno-
teerd. Verder zal in ieder geval beachvol-
leybal mede met hulp van ALO studenten 
een impuls krijgen.
Als laatste, maar naar mijn mening belang-
rijkste punt staat het verder ontwikkelen 
van vrijwilligersbeleid centraal. 

Al met al is er dit jaar volgens mij ontzet-
tend veel gebeurd. Lang niet alles is op dit 
moment in klinkende munt uit te drukken. 
Van veel zaken die in gang zijn gezet pluk-
ken we op de wat langere termijn de 
vruchten.

Duidelijk is wel dat we met de samenwer-
king met Windesheim, het Graafschap Col-
lege en volleybalvereniging Alterno uit 
Apeldoorn,  heel veel kennis, vaardigheid 
en ervaring binnen het bereik van D·O·C· 
STAP Orion krijgen. En dat is goud waard. 

1. BOS
Buurt Onderwijs Sport 
(projecten waarmee achterstanden  van 
jongeren (4-19 jaar) worden aangepakt)
2. CMV
Circulatie Mini Volleybal 
(afdeling van D·O·C· STAP Orion)
3. Windesheim
Hogeschool (HBO) in Zwolle
4. Graafschap College
School voor Middelbaar Beroepsonderwijs met 
o.a. Opleidng Sport en Bewegen
 5. ALO
Academie voor Lichamelijk Onderwijs 

Al bijna een jaar ben ik 
nu actief als 

verenigingsondersteuner 
bij D·O·C· STAP Orion. 

Over mijn activiteiten heb 
ik regelmatig 

verantwoording afgelegd 
aan het bestuur. Als lid 
van D·O·C· STAP Orion 

vraag je je natuurlijk ook 
af wat er allemaal is 

gedaan in dat jaar. Wat 
levert het ons op? 

Hebben we er wat aan als 
vereniging? 

         Ad Diepenhorst:
1 jaar verenigingsondersteuning

n



Het takenpakket van de coördinator 
bestaat uit: 

n  plannen van data en zaal; 
n  uitnodigingen speelsters/spelers
 binnen eigen vereniging en andere
 clubs en pers; 
n  regelen betaling deelnemers; 
n  organisatie tweetal clinics in
 samenwerking met de trainers; 
n  overleg van lid van Technische
 Commissie over voortgaan.

”We sturen de jongens naar de Volley-
balschool van D·O·C· STAP Orion om ze de 
techniek beter onder de knie te laten krij-
gen. Ze moeten nog veel leren en daar zijn 
deze trainingen een uitstekende gelegen-
heid voor.”

Aan het woord een moeder van één van de 
jongens die zich op zondag 30 september 
in sporthal de Bongerd opgaf voor de 
Volleybalschool. Hij maakt deel uit van een 
groepje jonge spelers afkomstig van FNO 
uit Sinderen. “Dat zouden nog meer ver-
enigingen moeten doen, want we hebben 
hier voor hen de faciliteiten om zich verder 
te bekwamen. We zijn beslist niet op spe-
lers of speelsters van andere clubs uit 
hoor”, zegt Hennie van Haarlem, die in de 
Bongerd als tijdelijk coördinator samen 
met Hanneke Bloem (lid Technische Com-
missie) de zaken regelde. 

Het talent, in de leeftijdcategorie 13 tot 17 
jaar, diende zich volop aan op de laatste 
zondagmorgen van september. Er waren 
dertig meisjes en tien jongens en vooral 
dat laatste stemt Van Haarlem meer dan 
tevreden. “Er zijn meer jongens dan vorig 
jaar”, klinkt het uit de mond van de vader 
van Daan van Haarlem die ooit als jeugd-
speler bij Orion begon en dit seizoen met 
het Talentteam van HvA in de A-league 
acteert.

Afgelopen seizoen namen voor het eerst 
jonge spelers van VCV (Varsseveld) en 
speelsters van Halley (Wehl) deel aan de 
Volleybalschool. Nu zijn er meer dan tien 
speelsters van de Wehlse vereniging van 
de partij. De jonge deelneemsters(ers) zijn 
voorlopig ingedeeld in een drietal groe-
pen, van de sterke B1-selectie tot de B2 en 
C1 waarin de meeste jongens terecht-
kwamen. Onder toeziend oog van diverse 
ouders en trainers werd door de groepen 
een standaardprogramma afgewerkt, zo-
dat de toeschouwers konden zien waar 
hun kroost dit seizoen mee bezig is op de 
Volleybalschool van D·O·C· STAP Orion.
Na het volgen van de opleiding kan de 
jeugd minimaal op het niveau van de eer-
ste klasse (regio Oost) 'instromen'. 

De trainingen zijn er voor jongens en 
meisjes van ongeveer 13 tot en met 16 jaar. 
De jongens trainen in één groep, de meis-
jes worden ingedeeld in twee groepen op 
C- en B-niveau. Per groep is er plaats voor 
twaalf tot zestien talenten. Er worden in 
totaal twintig trainingen gegeven op zon-
dagochtenden van 10.00 tot 12.00 uur in 
sporthal de Bongerd (Huet).

Van elke deelnemer zijn middels een 'volg-
systeem' de vorderingen zichtbaar. De 
trainingen worden gegeven door ervaren 
trainers die zelf op hoog niveau speelden 
of trainden. Zij beschikken over een assi-
stent-trainer om, indien nodig, voldoende 
privé-aandacht te geven aan de kinderen. 
Een fysiotherapeut adviseert bij blessures 
en motoriek en blessurepreventie.
Trainers / spelers / speelsters van Dames 1 
(eerste divisie) en Heren 1 (A-league) van 
D·O·C· STAP Orion verzorgen een clinic. Al 
met al een unieke kans voor jong talent om 
getraind te worden door echte toppers.                                                                
 

De honneurs werden 
op de eerste dag van 
de D·O·C· STAP Orion 
Volleybalschool nog 
waargenomen door 

bestuurslid Hennie van 
Haarlem, maar het is 
wél de bedoeling dat 
spoedig een nieuwe 

coördinator diens 
werkzaamheden 

overneemt.
                                                                                   

De trainingsdata van de vol-
leybalschool zijn:

 2007: 
7 , 14, 21 en 28 oktober, 

4, 11, 18 en 25 november, 
2 december. 

2008: 
13, 20, 27 januari, 

3 en 10 februari, 
2 , 9 en 30 maart, 
6, 13 en 20 april.

Volleybalschool 
start met veertig jongeren  
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Met spoed!! gevraagd: coördinator Volleybalschool

U bent bij ons aan het juiste adres
voor fietsplezier op maat.

Ook voor accessoires.
 

RIH
MERIDA

MULTICYCLE
SPARTA
LOEKIE

LID

De Gaarde 345
7002 ZA Doetinchem

info@havera.nl
www.havera.nl
www.rcplaats.nl

Klaar
voor de toekomst!

Klaar
voor de toekomst!

P.A.SIEBELINK
A U T O S C H A D E

P.A. Siebelink 
Autoschade is een 

modern, milieubewust, 
goed geoutilleerd bedrijf 
dat gespecialiseerd is in 

schadeherstel van alle 
soorten auto’s.

P.A. Siebelink Autoschade 
Vlijtstraat 60, 7005 BN Doetinchem, Tel. (0314) 32 30 36 
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De volleybalvereniging D·O·C· STAP Orion is weer schuldenvrij.
De renteloze lening van de gemeente Doetinchem is afgelost en 

voor het eerst sinds jaren zijn er weer rente-inkomsten. 

Vereniging D·O·C· STAP Orion 
weer schuldenvrij

In een gesprek met de wethouder bleek de 
gemeente niet bereid tot kwijtschelding 
van het laatste restje schuld, maar zegde 
wel medewerking toe bij het realiseren 
van een nieuwe sporthal. 

Een en ander werd meegedeeld tijdens de 
algemene ledenvergadering in juni waar 
penningmeester Jos Pasman de begroting 
2007-2008 toelichtte. De jaarcijfers over 
het afgelopen jaar waren nog niet klaar, 
maar het financieel beleid en de leden-
contributie voor het nieuwe seizoen moes-
ten worden vastgesteld.

Kostenposten

Met als kanttekening dat tijdens de 
najaarsvergadering (31 oktober) het  BOS-
project en de verenigingsondersteuner 
worden geëvalueerd, werd de begroting 
aangenomen. Daarin zijn de kosten opge-
nomen van de verenigingsondersteuner 
die ondermeer het driejarig BOS-project 
trekt. De subsidie van de gemeente is voor 
drie jaar toegezegd, maar de bijdrage van 
de Nevobo was eenmalig. De vergadering 
vond dat zowel BOS-project als vereni-
gingsondersteuner  relatief grote kosten-
posten zijn. Het bestuur moest eerst maar 
eens aangeven wat dit kan opleveren. 

Volgens Erik Veenstra waren ´de verhou-
dingen zoek´. ``Er is te weinig geld uitge-
trokken voor trainers in Dames en Heren-
lijn. Orion was altijd goed in het opleiden 
van jeugd, maar dat kan alleen als er 
goede jeugdtrainers worden aangesteld.``

Bestuurslid Wim Dieleman stelde dat 
verenigingsondersteuner Ad Diepenhorst 
rust heeft gebracht in het organisatie van 
de vereniging. ``Hij legde contacten met 
het CALO in Zwolle en het ROC 
Graafschap. Via deze opleidingen is het de 
bedoeling studenten in te zetten voor 
extra-activiteiten en het BOS-project. Door 
het neerleggen van deze infrastructuur is 
sprake van een diepte investering, die zich 
op den duur zal bewijzen. Het zal Orion 
een beter kader en organisatie opleve-
ren.`` 

Contributie

D·O·C· STAP Orion kent een ingewikkelde 
contributieregeling. In het voorstel tot con-
tributieverhoging worden de recrean-ten 
ontzien en de prestatiegerichte leden 
meer belast. Zij die meer trainen en spelen 
betalen meer. Hoewel de begroting op on-
derdelen nog nader wordt onderbouwd, 
was het definitieve besluit van de leden-
vergadering nodig voor de contributie-
vaststelling. Jos Pasman kreeg daarvoor 
het vertrouwen.

Hoofdlijnen beleid

Het bestuur beraadt zich het komende jaar 
op de binding met de leden, de zwakke en 
sterke kanten van de vereniging. Door de 
vele trainingslocaties en gymzalen is de 
onderlinge binding tussen de leden zwak. 
Per team is er wel de nodige binding. Er 
wordt een verbeterslag gemaakt met de 
website die moet uitgroeien tot hét com-
municatiekanaal voor alle leden.

Teleurstellend was dat de vrijwilligers-
avond na de overweldigende start van vo-
rig jaar deze jaargang niet werd gehou-
den. De begroting biedt wel financiële 
ruimte voor de organiseren van een jaar-
lijkse bijeenkomst. Het bestuur wil de vrij-
willigers in 2008 weer een avond aanbie-
den. 

Meerdere goede initiatieven, zoals de 
Vriendenclub Dames 1, de succesvolle vio-
lenactie, de Grote Clubactie en het grote 
aantal inschrijvingen voor het jeugdkamp 
toonden ook aan dat wel sprake is van een 
verenigingsgevoel.
Een zorgpunt blijft het aantal vacatures in 
het kader. Er is naast de breedtesportlijn 
wel een nieuwe organisatiestructuur voor 
de prestatielijnen gekomen.

Speld

Voorzitter Hans Meijer stond nog een mo-
ment stil bij het overlijden van Ab Been en 
Ruud Hofland, twee zeer gedenkwaardige 
leden uit het vaste kader van D·O·C· STAP 
Orion. ``Ook bij onze vereniging staat ge-
denken en vieren dichtbij elkaar``, stelde 
de preses die memoreerde dat René Wig-
gers na vele jaren was gestopt als eind-
redacteur van de Orion Expres. Ter gele-
genheid daarvan werd hem de Nevobos-
peld uitgereikt. Wiggers blijft actief met 
zijn kindje De Vriendenclub Dames 1 en 
werkzaamheden voor de Stichting Topvol-
leybal Orion (STO). 

p Penningmeester Jos Pasman: 
“Gemeente niet bereid tot 
kwijtschelding van het laatste 
restje schuld.”

p Voorzitter Hans Meier reikte 
de Nevobosspeld uit aan René 
Wiggers voor zijn jarenlange 
inzet voor de vereniging.

n



Nog even naar vorig seizoen. De Top Teams 
Cup, vierde set tegen het Spaanse Alme-
ria,. “Die ging vanaf 19-19 gelijk op en we 
bleven in die heroïsche strijd mentaal over-
eind. Uiteindelijk win je die uitputtings-
slag met 36-34.”
Het gaat Hansma om het verbeteren van 
de mentale weerbaarheid, één van de doe-
len die hij vorig jaar stelde bij zijn komst in 
Doetinchem. “Als dat goed zit, haal je een 
optimaal rendement.”
Het voorbeeld van Almeria staat niet op 
zichzelf. In de uitwedstrijd tegen Piet 
Zoomers/D, de laatste ontmoeting van de 
reguliere competitie won D·O·C· STAP 
Orion als enige in Apeldoorn twee sets.
“En dan was er de 3-2 bekerwinst bij Nesse-
lande. Als enige ploeg versloegen wij hen 
in Rotterdam. In al die situaties zat het bij 
ons goed tussen de oren. Zulke momenten 
leren je in welke mentale gesteldheid je 
moet spelen om goed te presteren.”
Hij kijkt tevreden naar de vorige volleybal-
jaargang. “Ondanks een zware tweede 
helft van het seizoen pakten we toen in de 
reguliere competitie meer punten dan in 
de eerste helft. De eerste helft van het sei-
zoen was met het winnen van de Supercup 
en het ongeslagen bereiken van de vol-
gende ronde van de Top Teams Cup ook al 
erg goed.”

D·O·C· STAP Orion krijgt weer te maken 
met Piet Zoomers/Dynamo en ORTEC Rot-
terdam.Nesselande. “Nesselande is na de 
leegloop en de komst van veel talent al-
licht iets minder constant, maar ingespeeld 
zijn ze een uitstekend team. Vorig seizoen 
waren het daar eilandjes, nu staan er spe-
lers die zonder dat verleden collectief vol-
uit gaan. Piet Zoomers boette op aanvals-
kracht wat in door het vertrek van Joram 
Maan en Itamar Stein, maar is toch favoriet 
voor de titel.”
Hij rekent zich vooraf niet rijk. “Het is al 
mooi als je de play-offs haalt, dan  speel je 
maximaal zeven extra wedstrijden met de 
televisie erbij. In de nieuwe opzet speel je 
28 keer, waarvan je best een paar keer ver-
liest. Het belooft spannend te worden. 
Makkelijk winnen van Zwolle of Lycurgus 
is er niet meer bij. De ploegen liggen qua 
sterkte in mijn optiek dichter bij elkaar. De 
opzet van de A-league is door de vele wed-
strijden behalve goed voor de sponsoring 
ook voor de clubs prima. De talenten con-
centreren zich nu rond een aantal teams 
en dat is een goede stap richting profes-
sionalisme.”  4

Selectie D·O·C· STAP Orion: Bas Hellinga, 
Wouter Klapwijk, Niels Koomen, Bas 
Mollevanger, Roland Rademaker, Sander 
Sikking, Justin Sombroek, Alex Stein.
Nieuw: Joris Marcelis (SSS), Thijs van 
Noorden (HvA), Bas Rauwerding (Cito).
Vertrokken: Tijs Abeling (VoCaSa), Frank 
Denkers (assistent-trainer D·O·C·. STAP 
Orion), Edward Kamphuis (Italië)), Goran 
Aleksov (Omniworld.  

             Druk programma
Heren 1 in A-league 

Het vertrek van Edward 
Kamphuis, Frank 

Denkers en Goran 
Aleksov betekent dat 

D·O·C· STAP Orion 30 tot 
35 jaar eredivisie-

ervaring inlevert, vindt 
Henk Hansma. Met de 
komst van drie nieuwe 

spelers krijg je daar zo'n 
drie jaar routine voor 

terug, stelt de 
trainer/coach. 

Desondanks is Heren 1 
vergeleken met vorig 
seizoen volgens hem 

beslist niet slechter, 
maar ook niet sterker 

geworden. “Het 
voordeel is dat acht van 

de twaalf spelers bleven, 
dus het overgrote deel 

van de selectie. De 
automatismen staan 

nog recht overeind en 
daarop kun je verder 

bouwen.”

Hansma: 'Makkelijk winnen van Zwolle of Lycurgus is er niet meer bij' 
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De Bruidshoeve
V o o r B r u i d e n B r u i d e g o m

Modehuis Riemslag - Terborgseweg 30 - 7005 BA Doetinchem - Tel. (0314) 32 32 09 - www.bruidshoeve.nl
De jeugd van D·O·C· STAP Orion heeft zich uitstekend vermaakt tijdens het jaarlijkse Jeugdkamp 

dat zich ditmaal afspeelde in en rondom kampeerboerderij Groot Zande in Hummelo. 

'Gezellig weekend met veel 
leuke dingen en weinig slaap’

Op de eerste dag van het kamp kwamen 
we bij elkaar bij sporthal de Bongerd. Toen 
alle bagage in de auto's zat, zijn we gaan 
fietsen richting Hummelo. Na een korte 
fietstocht door de regen, met maar één 
lekke band onderweg, kwamen we aan bij 
de kampeerboerderij Groot Zande. Ieder-
een ging snel een leuk plekje opzoeken in 
één van de vijf slaapzalen. 
's Avonds hebben we een smokkeltocht 
gedaan in het bos. Het was erg leuk en ook 
een beetje spannend! Na de smokkeltocht 
hebben we nog gezellig marshmallows 
geroosterd in het kampvuur en toen zijn 
we lekker gaan 'slapen'. Tenminste, dat 
was de bedoeling!

De volgende ochtend werd iedereen wak-
ker gemaakt met klapperende deksels. 
Wat erg veel lawaai maakte. Hier waren 
niet alle deelnemers even blij mee! Toen 
iedereen aangekleed aan tafel zat, moest 
er eerst nog ochtendgymnastiek worden 
gedaan. Daardoor was iedereen goed 
wakker en mocht de aanval op de boter-
hammen worden ingezet.
Na het ontbijt was het tijd om de bonte 
avond voor te bereiden. Er werd door ie-
dereen hard geoefend, gedanst, toneelge-
speeld en verkleed.
's Middags was het tijd voor de zeskamp, 
waar we allemaal spelletjes hebben ge-
daan. Zoals sokworstelen, skippyballenra-
ce, touwtrekken en buikglijden.

Na zo'n actieve middag had iedereen wel 
trek gekregen. Gelukkig waren de moe-
ders ondertussen druk geweest in de 
keuken. Ze hadden een heel lekker buffet 
gemaakt met onder andere macaroni, 
slaatje, kippenpootjes, gehaktballetje en 
sla. Dus voor iedereen was er iets te smul-
len. Dit was een groot succes! 
's Avonds was het tijd voor de bonte 
avond. Iedereen had een leuk stukje inge-
studeerd. Zoals dansjes, toneelstukjes, een 
quiz. Aniek, Arlet, Mayka en Annemieke, 
die dit jaar voor het eerst begeleiding 
waren, moesten nog even worden ont-
groend. Dat vonden de kinderen natuur-
lijk erg leuk! Het was een fijne avond, 
iedereen heeft erg zijn best gedaan. Alle 
kinderen hadden een leuk stukje opge-
voerd!
Na de bonte avond was er nog een kamp-
vuur, en bij een kampvuur hoort natuurlijk 
ook een kampvuurverhaal! Er werd nog 
met elkaar gezellig gedanst op de muziek. 
Toen werd iedereen toch wel een beetje 
moe en werd het tijd om lekker naar bed te 
gaan.

Voordat we het wisten was het al zondag. 
Vandaag zijn we ook weer begonnen met 
een warming-up op muziek en daarna 
lekker brood gegeten. Op een volleybal-
kamp moet natuurlijk ook nog gevolley-
bald worden. We hebben een toernooitje 
gespeeld en het spelletje leeuw en giraf. 
Daarna hebben we z'n allen lekker een 
ijsje gegeten. Toen was het alweer tijd om 
de tassen in te gaan pakken en op te rui-
men. Toen alle spullen in de tassen zaten 
en de slaapzakken in hun hoezen, hebben 
we nog lekker soep met broodjes knak-
worst gegeten. Gelukkig hadden we het 
op de terugweg wel droog en zijn we 
weer naar Doetinchem gefietst.
We hebben een gezellig weekend 

gehad met heel mooi weer, veel leuke 
dingen en weinig slaap!  

 

De jonge leden, afkomstig 
van de niveaus drie tot en 

met zes van het 
Circulatievolleybal, 
begonnen met een 

smokkeltocht en eindigden 
met het spelletje 'leeuw en 

giraffe'. Een verslag van 
Arlet van de Berg, 

Annemiek van Hilten, 
Aniek te Koppele en 

Mayke Radstake. 
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Springer steunt 
Dames 1 als naober 

Springer science + business media is één 
van de nieuwe sponsors van Dames 1 van 
D·O·C· STAP Orion.

“De Graafschap, De Gazellen en Orion ho-
ren bij Doetinchem en zetten de gemeente 
sportief op de kaart. Ze zorgen ook voor 
binding met de gemeenschap. Dat mag je 
als bedrijf met een Doetinchemse vesti-
ging best ondersteunen”, zegt Derk 
Haank, sinds 2004 algemeen directeur van 
Springer science + business media. Dat is 
op één na de grootste uitgever ter wereld 
op het gebied van wetenschap, technolo-
gie en geneeskunde.

Haank (54) draagt de sport in zijn woon-
plaats een warm hart toe. Hij vindt dat het 
bedrijfsleven voor de plaatselijke sport ge-
zamenlijk maatschappelijke verantwoor-
delijkheid moet dragen. 

“We hebben in de Achterhoek geen sui-
kerooms die een club of team in hun eentje 
onder hun hoede nemen. Dat nadeel heeft 
een voordeel. Met z'n allen kun je veel 
bereiken, want het gaat afzonderlijk vaak 
om relatief kleine bedragen. Ik noem het 
een vorm van Achterhoekse naoberschap. 
De naobers steunen gezamenlijk die ene 
naober die het sportief en financieel nodig 
heeft.”

De kracht van die gezamenlijke steun is 
volgens Haank dat een club of team het 
risico spreidt en niet afhankelijk wordt van 
één persoon of één bedrijf.” Haank prijst 
de inzet van de vrijwilligers bij een club als 
Orion. “Zij hebben tijd. Wij, zakenmensen, 
meestal niet. Maar, wij kunnen ons wel 
sterk maken als sponsor en dat doen we 
dan ook.”

Derk Haank (rechts) tekent namens 
Springer het sponsorcontract onder het 
toeziend oog van Rob Lureman van de 
Vriendenclub van Dames 1.

Hunting nieuwe kleding-
sponsor Dames 1

'Belangrijk dat jeugd zich in clubverband 
ontwikkelt’
Jan Hunting draagt de speelsters van Da-
mes 1 een warm hart toe. De eigenaar-di-
recteur van Hunting Assurantiën bv en de 
Hypotheek Experts heeft zich voor drie sei-
zoenen als kledingsponsor verbonden aan 
het eerste damesteam. Hunting is al team-
sponsor van Dames 2.'

Jan Hunting is de grootvader van Puck Be-
renbroek, die dit seizoen tot de vaste selec-
tie van Dames 1 behoort en van Noortje 
Hartman, op wie regelmatig een beroep 
wordt gedaan als wisselspeelster. Beide 
meiden maakten hem enthousiast voor de 
volleybalsport. 

Maar het gaat hem als sponsor van zo'n 
jeugdig team om meer. “Je houdt de jeugd 
van de straat en je geeft ze wat mee. Be-
langrijk vind ik ook dat ze zich ontwik-
kelen in clubverband. Ze trainen, spelen de 
wedstrijden en gaan als groep met elkaar 
uit. Dat is een goede zaak.” Wat hem ook 
aanspreekt is dat de spelvreugde vaak van 
de gezichten straalt. “En dat kun je niet bij 
elke sport zeggen.” 

De sponsoring is een uitkomst voor Dames 
1, dat er afgelopen seizoen niet bepaald 
fraai bij liep. Alle pogingen ten spijt lukte 
het ook de Vriendenclub niet om het vlag-
genschap van de vereniging in een nieuwe 
outfit te hijsen. Totdat Jan Hunting zich 
het lot van de hoofdmacht aantrok.
Hunting, die in zijn jeugd zelf heeft geten-
nist en 'een beetje' gevoetbald, is van plan 
vaker te gaan kijken. “Het lijkt me leuk om 
te zien hoe het team zich ontwikkelt.” 

Hunting hoopt dat er snel een vervoer-
sponsor opstaat en dat er in de nabije toe-
komst extra trainingsaccommodatie komt 
bij de wijken waar veel jeugd woont. 
“'s Avonds wil je je kids toch niet alleen 
door de stad laten fietsen.”  

Hunting Assurantiën bv 
Plantsoenstraat 73, 7001 AB Doetinchem

T: 0314 326478 F: 0314 327437
I : www.huntingverzekeringen.nl

Geflankeerd door zijn doch-
ter Marga ondertekent Jan 

Hunting het sponsorcontract.
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Wie schuilt er 
achter deze 
Italiaanse sponsor 
van Dames 1?
Lees de onthulling 
in de volgende 
Orion Expres . . .

GIRA SOLE SPORT

KDW Sport 
drie jaar sponsor Dames 1

Directeur Rinie Siebelink van KWD Sport 
aan de Houtmolenstraat 23 (industrieter-
rein Grutbroek) reageerde spontaan toen 
de Vriendenclub van Dames 1 een bestel-
ling plaatste. Voor wat hoort, dacht de 
Vriendenclub en het gesprek kwam als snel 
op sponsoring. 

Siebelink werd meteen over de streep ge-
trokken en motiveerde zijn sponsoring als 
volgt: “Sinds drie jaar speelt D·O·C· STAP 
Orion in de KWD-kledinglijn en dan kun je 
natuurlijk niet aan de zijlijn blijven staan 
als ze je vragen mee te doen.”
Juist de kledinglijn geeft de Doetinchemse 
volleybalvereniging weer een vertrouwd 
clubgevoel. Dat was door de versnippering 
van kleding ver te zoeken. “Er moet in de 
outfit van Orion als vanouds een oranje 
kleur zitten. Die is in de speciale lijn, zeker 
voor de dames met mouwloze shirts, terug 
te vinden”, zet Rinie Siebelink zijn product 
in de etalage. 
Hoewel voetbalshirts in veel grotere hoe-
veelheden bij KWD over de toonbank 
gaan, levert Siebelink veel sportartikelen 
aan de grotere balsporten zoals volleybal 
en handbal. “Deze gaan ook naar teams 
van scholen, gemeenten, gevangenissen 
en ga zo maar door”, aldus de KWD-direc-
teur die in 1986 startte als sportballenfa-
briek. 
“Je komt er snel achter dat achter de bal elf 
mensen rennen. Zij hebben ook  aanver-
wante spullen nodig en die zijn wij toen 
gaan leveren. Nee, geen schoenen. Dat is 
een verhaal apart.”

kwd
SPORT B.V.
Houtmolenstraat 23, 7008 AP Doetinchem
Tel.: 0314-325624
Fax: 0314-361196
Email: rinie@kwd.nl
Website: www.kwd.nl 

tva! past prima 
bij jeugdig damesteam

Directeur Wim Dieleman van tva! reclame 
& communicatie heeft eind vorig seizoen 
de optie gelicht om ook de komende jaren 
sponsor van Dames 1 te zijn.

“tva! vindt het leuk om Orion te sponso-
ren, zeker omdat het ooit ingezette beleid 
om zoveel mogelijk talenten uit eigen club 
en regio in Orionkleuren te laten spelen 
gestalte begint te krijgen.”
De gemiddelde leeftijd (18,5 jaar) van de 
huidige damesselectie komt volgens Diele-
man (52) aardig overeen met de bestaans-
duur van zijn reclamebureau. “En daar pas-
sen wij heel goed bij”, klinkt het lachend 
uit de mond van de voormalige voorzitter 
van D·O·C· STAP Orion.
“Het is bovendien goed dat de nieuwe trai-
ner Bas Bloem uit eigen gelederen komt. 
Hij wil met dit jonge team aan een goede 
toekomst bouwen. Wij willen dat als tva! 
ook.”
Het laatste onderbouwde Dieleman, één 
van de drie directeur/eigenaren van tva!, 
door onlangs de vleugels uit te slaan rich-
ting Zwolle. “Een marktonderzoekje leer-
de dat daar nog genoeg expansiemogelijk-
heden liggen, dus wij kunnen onze am-
bities verwezenlijken.”
Wim Dieleman, sinds 1971 woonachtig in 
Doetinchem, volleybalde zelf ooit één jaar. 
Gekscherend: “Daar liet ik het bij, want ik 
kwam in voetbal en tennis beter uit de 
verf.”  

tva! reclame & communicatie
Koopmanslaan 12
7005 BK Doeitnchem
Tel.: 0314-332811
Fax: 0314-360983
Email: info@tva-reclame.nl
Internet: www.tva-reclame.nl 
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 Voorzitter Hans Meijer
  (0314) 34 09 48
  hans50_meijer@hotmail.com

 Secretaris Joke Emaus
  (0314) 34 53 63
  info@orion-web.nl

 Penningmeester Jos Pasman
  (0314) 34 15 28
  jpasman@xs4all.nl

 Bestuursleden Wim Dieleman
  Aandachtsvelden
  sponsoring en acties
  (0314) 32 39 35
  wimdieleman@tva-reclame.nl

  Hennie van Haarlem
  Aandachtsvelden
  dames-, heren- en jeugdlijn
  (0314) 34 15 89
  h.haarlem@wxs.nl

  Ben Menting
  Aandachtsvelden
  recreanten, PR & communicatie,
  vrijwilligers
  (0314) 34 05 60
  b.menting@chello.nl

 Commissieleden zie  www.orion-web.nl.
  
 Ledenadministratie Rensje van Haarlem
  Einthovenlaan 25  
  7002 HE Doetinchem
  (0314) 34 15 89
  ledenadministratie@orion-web.nl

  Postbus 666
  7000 AR Doetinchem
  www.docstap-orion.nl

  Raad van Bestuur
 Voorzitter Theo Vriezen
 Penningmeester Ed Jansen Venneboer
 Secretaris Jan Dekker

 Directeur Jos Tiemesen

  Managementteam
 Technische zaken Erik Veenstra
 Communicatie Wilfried Holders
 Algemene zaken Gerard Wesselink

  Bedrijfsbureau / ondersteuning
 Secretariaat  Nicolien Rensink
 Financiën Gerton van de Craats
 

 Lijncoördinator Kim Wolswijk
 Circulatie- Sikkeldreef 120
 en Minivolleybal 7006 KX Doetinchem
 jeugd tot  (0314) 36 55 36
 12 jaar kimwolswijk@hotmail.com

 Lijncoördinator Aukje Vollema
 Meisjes C Wilhelminastraat 109
  7001 GV Doetinchem
  (0314) 34 39 69
  aukje@burowittenburg.nl

 Lijncoördinator Jorinca Simmelink
 Meisjes B Garonnedal 13
  7007 HM Doetinchem
  (0314) 36 46 05
  sim100@chello.nl

 Lijncoördinator Diny Nas
 Meisjes A Bieslookveld 66
  7006 TH Doetinchem
  (0314) 32 39 75
  dinynas@chello.nl

 Lijncoördinator Lidy Jansen
 Jongens Thomas a Kempisstraat 36
  7009 KT Doetinchem
  (0314) 34 57 45
  jansenx4@wanadoo.nl

 Secretariaat Jorinca Simmelink
   Garonnedal 13
  7007 HM Doetinchem
  (0314) 36 46 05
  sim100@chello.nl

 JC-lid Ans Lammers
  Vlierbes 13
  7006 SB Doetinchem
  anslammers@hetnet.nl
  (0314) 33 45 01

 Voorzitter Rob Buiting
  Uylenbroeklaan 49
  7006 PM Doetinchem
  (0314) 36 61 03
  rob.buiting@mail.ing.nl
 

 Wijk 1 Frederieke Schut 
  (Louise de Colignystraat 5)
 Wijk 2 Diny Kuiperij (Van Entstraat 33), 
  Marjolijn van Haarlem    
 (Einthovenlaan 25)
 Wijk 3 Nienke Rijntjes (Calslaan 11) 
  Anke en Laura Bloem 
  (Gr. v. Prinstererlaan 14)
 Wijk 4 Ralf van de Boom (Frans Halsweg 4)
 Wijk 6 Irene Snijder (De Vlierbes 95)
  Lobke Snippe (Dilleveld 33)
  Eline van der Maas (Marjoleinveld 24)
 Wijk 6/7 Anouk Hesseling (Dichterseweg 117)  
  Ab Been (Plattenburgstraat 214)
 Wijk 7 Linda van Hall (Hof van Edinburg 23)
 Wijk 8/9 Karin Bazen (Prins Alexanderstraat 122)
 Wijk 9 Wessel Staal (J.G. Heuthorststraat 35)  
  Dinie Kuiperij (Van Entstraat 33)

 Adverteerders Ab Been 
 (centrum en wijk 5)  (0314) 33 48 32
 en coördinatie abbeen@hetnet.nl 
 bezorging

Op deze pagina 
de namen en 

adressen van de 
bestuursleden 

van D·O·C·STAP 
Orion.

Als je vragen, 
opmerkingen, 
suggesties of 
ideeën hebt, 
bedenk dan 

eerst bij wie je 
het beste terecht 

kunt of kijk op 
www.orion-

web.nl.
Dat bespaart het 

bestuur een 
heleboel tijd en 

geregel en je 
hebt eerder 

antwoord.

N a m e n e n a d r e s s e n

J e u g d c o m m i s s i eB e s t u u r

S t i c h t i n g

T o p v o l l e y b a l

O r i o n

B e z o r g e r s
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