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Vo o r w o o r d

Door Alex Stein, trainer/coach Heren 3

RABOBANK ORION H3 - DYNAMO APELDOORN H3
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Jan Bosma 

Jaël Veenstra 

Fotografie: 

Hans van Dijk 

Gevel Fotografie

Vormgeving: 

René Jansen 

Druk: 

Drukkerij Siebelink

netterden
NETTERDEN ZAND EN GRIND BV
WINNING - VERKOOP ZAND EN GRIND

OVERBEEK
AUTOBEDRIJF

HUMMELO

De jeugd heeft de toekomst

We mogen weer. Tenminste, als de-

ze wedstrijd ook niet vanwege Co-

rona uitgesteld wordt. Omdat de 

wedstrijd van vorige week, tegen 

Barchem, uitgesteld werd. Heb-

ben we nu de twee thuiswedstrijd 

op rij. Zonder publiek dit keer. 

Wat wel hetzelfde is als de vori-

ge keer, is dat we tegen 

een jonge ploeg spelen. 

Vorige keer was het SSS 

Heren 3. Dit keer is het 

Dynamo Heren 3. Het 

kan haast geen toeval 

zijn dat deze jongens, 

voor zover wij weten, 

onze concurrenten zijn 

in wie het jongste team 

heeft. Aangezien de ge-

middelde leeftijd bij ons 

(ook Heren 3) ook vrij laag 

is. 

Twee weken geleden heb-

ben we kunnen zien wat dat 

soms voor speelstijl met zich 

meebrengt. Gretig, maar soms 

net te enthousiast. Belangrijk in 

onze ontwikkeling is dat wij kan-

sen leren benutten. Weten wat ge-

noeg is om te scoren, zonder daar-

bij de fout te maken. En belangrij-

ker, niet te lang in te zitten over een 

tegenpunt. En de focus houden op 

wat je moet doen. 

Dit zijn lessen die dit seizoen hope-

lijk geleerd gaan woorden. En dat 

leren staat voorop. Nu zien we elke 

week vorderingen. Ook bij de laat-

ste wedstrijd was het spel bij vla-

gen goed en verzorgd. 

Maar met vlagen win je geen wed-

strijd. Daar is onze tegenstander 

van vandaag wellicht ook achter ge-

komen bij hun vijfsetter van de vori-

ge keer. Net als wij bij onze laatste 

wedstrijd. 

De tijd zal het leren welk team er 

het eerst volwassen wordt. Deze za-

terdag moeten wij eerst maar eens 

laten zien hoe goed wij deze week 

zijn. De rest komt later wel en soms 

is dat heel snel. 

 1 VV Utrecht H2 3  - 11

 2 Dros-Alterno H1 3  - 10

 3 DIOS H1 3  - 10

 4 Dynamo Apeldoorn H3 3  - 9

 5 VVH H1 3  - 9

 6 Pegasus H1 3  - 6

 7 AETOS H1 3  - 6

 8 Scylla H1 3  - 6

 9 SSS H3 3  - 5

 10 Rabobank Orion H3 2  - 4

 11 Volga H1 2  - 4

 12 BVC'73 H1 1  - 0

Stand Tweede divisie B
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Rabobank Orion Heren 3Rabobank Orion Heren 3Rabobank Orion Heren 3

Dynamo Apeldoorn Heren 3Dynamo Apeldoorn Heren 3Dynamo Apeldoorn Heren 3

1 Pjotr Stadens, 2 Gijs Geusinkveld, 3 Luuk Pasman, 4 Stijn Jansen, 5 Twan Smeitink, 

6 Noah Wortelboer, 7 Niek van Woudenberg, 8 Beau Wortelboer, 9 Rik Reinders, 10 Jasper Willems, 

11 Peter Paul Dijkman, 12 Jens Reinders. Trainer/coach: Alex Stein, Ass. trainer: Sven Dassen.

Jelte Broer, Lennaert Hogenhout, Nikola Lukic, Bram Zijl, Sander Van Zuidam, Twan Peters, 

Ilja van der Pijl, Tim Jacobsen, Délano Mensink, Robin Bussink.

(Geen teamfoto beschikbaar)

Een nieuw seizoen betekent vaak 

ook dat er nieuwe gezichten in 

elk team te vinden zijn. Een van 

deze nieuwe gezichten van He-

ren 3 van Orion en misschien 

wel de meest bijzondere ben 

ik: Pjotr, de muur rakende 

Ruurloër. Na twee seizoenen 

in het zevende team van Ori-

on maakte ik de overstap 

naar het derde. Dit is een 

grote stap en ik ontdekte op-

eens heel veel aspecten van 

het volleybal die ik nooit 

eerder had gezien zoals: 

Achterhoeksokken en -

mondkapjes, witte over-

hemden en concentratie cir-

kels.

Om deze stap gemakkelijker 

te makkelijk vond ik gezel-

schap bij Beau en Henk, met de-

ze heren vormde ik op het team-

weekend al snel een band en be-

sloten we onszelf de BBB te noe-

men dit staat voor ‘de Buffel 

Bench Boys’ dit sloeg op de hoe-

veelheid kilo’s die we tijdens een 

bench press boven onze borst weg-

geduwd kregen. Echter na de eer-

ste uitwedstrijd kregen we de bij-

namen Kwik, Kwek en Kwak door 

de hoeveelheid geluid die we wis-

ten te produceren vanaf de achter-

bank. Hierdoor kwam de vraag 

“Maar wie is wie?” bij iedereen in 

het hoofd.

Ik zal hier voor het eerst antwoord 

op deze dringende vraag geven, ik 

ben zelf Kwik en ben daarmee de 

leider van ons drietal dit komt door 

mijn grote mond (meestal wel bui-

ten het veld). Henk is Kwek de 

computertechneut en als ervaren 

gamer past dit perfect bij hem. 

Beau is Kwak, de sportieve; na al 

zijn straf-push-ups bij de VEVA 

heeft hij geen grammetje vet 

meer.

Ook in het veld heb ik 

een vrij uitgesproken 

karakter waarin een 

bal altijd harder 

moet. Ik zal nooit 

een bal hard genoeg 

geslagen hebben voor 

mijzelf, dit heeft nog wel-

eens voor wat ballen die tegen de 

achterste muur aangeslagen worden 

gezorgd. Dit leverde mij in mijn eer-

ste jaren bij Orion de nickname “Po-

werhouse” op. Ik sla mijn ballen ook 

graag de diagonale hoek in of mis-

schien kan ik gewoon niet rechtdoor 

slaan.

‘de 
Buffel Bench 

Boys’

Kwik, Kwek en Kwak
DOOR PJOTR STADENS, HEREN3

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

door Jeroen Peeters, trainer/coach Dames 1

RABOBANK ORION DAMES 1 - APOLLO 8 DAMES 1

Stand Topdivisie A

Alweer mijn derde stukje voor 

de Tribune info.

Helaas zijn de Covid-19 maatre-

gelen weer aangescherpt. Dit be-

tekent dat we u niet in de zaal 

kunnen begroeten en geen aan-

moedigingen krijgen. Wel gaan 

we weer een livestream proberen 

te maken via Instagram. We hou-

den u hiervan via Insta (zoals de 

dames zeggen) op de hoogte.

Onze vierde wedstrijd, Apollo is 

toe aan hun tweede. Deze ver-

schillen zullen vanwege het virus 

wel voorlopig blijven of zelfs gro-

ter worden. Gelukkig is er bij mijn 

team nog geen Corona geconsta-

teerd. Toch kan ook eens een wed-

strijd van ons op het laatste mo-

ment worden afgelast. Laten we 

het niet hopen.

 Wij hebben er in ieder geval alles 

aan gedaan om het virus buiten 

de deur te houden. De dames heb-

ben in de bus naar de wedstrijd 

twee uur lang het nieuwe Orion 

mondkapje op gehad. Helaas had-

den deze maatregel geen positie-

ve uitwerking op de eindscore 

van de wedstrijd. 

Afgelopen maandag 

hebben we deze 

wedstrijd voor 

de training af-

gesloten en 

zijn we weer 

klaar deze uit-

glijder recht te 

zetten. Al met 

al kunnen we, 

met 2x winst en 

1x verlies, spreken van een 

goed begin van de competitie. 

Heel veel plezier voor de buis. 

Voordeel is wel dat dit onder 

het genot van een hapje en 

een drankje zou kunnen.

 1 SOMCOM/Sudosa-Desto D1 2  - 6

 2 Dros-Alterno D1 2  - 6

 3 Dynamo Apeldoorn D1 3  - 6

 4 VoCASA D1 3  - 6

 5 Rabobank Orion D1 3  - 5

 6 IBM / Veracles D1 1  - 3

 7 Krekkers D1 2  - 3

 8 Pharmafilter US D2 3  - 3

 9 Dynamo Tubbergen D1 3  - 1

 10 Donitas D1 1  - 0

 11 Apollo 8 D2 1  - 0

 12 VC Sneek D2 2  - 0
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Rabobank Orion Dames 1

V L O E R V E R W A R M I N G

Apollo 8 Dames 2

OVERBEEK
AUTOBEDRIJF

HUMMELO
Kotec

Installatietechniek & Onderhoud 

 1 Kim Brandes 18 jaar 1.82 m Spelverdeelster

 2 Rebecca Booiman 20 jaar 1.84 m Midspeelster

 3 Daniëlle Nouwen 26 jaar 1.73 m Passer/loper

 5 Lise Middelkoop 23 jaar 1.83 m Diagonaal

 6 Bente Veenstra 26 jaar 1.78 m Spelverdeelster

 7 Annemarieke Klaasen 21 jaar 1.85 m Midspeelster

 8 Marjolijn Oskam 24 jaar 1.92 m Midspeelster

 9 Sterre Smeitink 18 jaar 1.75 m Passer/loper

 10 Annemiek te Beest 26 jaar 1.84 m Diagonaal

 11 Silke Bruil 18 jaar 1.87 m Passer/loper

 12 Jaël Veenstra 28 jaar 1.74 m Libero

 21 Merle Bouwmeester 23 jaar 1.67 m Libero

Trainer/coach: Jeroen Peeters  Assistent trainer: Timo Lenderink

Trainer: Tim ten Pas  Fysiotherapeut: Alex Drost

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

Officials: 1e Scheidsrechter Arie Schets, 2e Scheidsrechter Wouter Pietersma.

 1 Minke Vos Spelverdeelster

 2 Maureen Oude Luttikhuis Midspeelster

 3 Madée Olde Egberink Diagonaal

 4 Lotte Wissink Midspeelster

 5 Diede Spekreijse Passer/loper

 6 Marit Zander Spelverdeelster

 7 Janine Stoeten Midspeelster

 9 Floor Steenwelle Passer/loper

 10 Rinske Hofste Passer/loper

 11 Lisa Louwrink Diagonaal

 12 Lieke Vlutters Midspeelster

 15 Tess Leemreize Libero

Trainer: Thijs Prins Begeleiding: Imke Wieffer

Assistent trainer: Jasper Stam
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              Wereldreis
zonder volleybal
Yes, ik ben terug op het oude nest. 

Nadat ik een competitie lang geen bal heb aangeraakt, op een volleybaltoer-

nooi in Colombia na, mag ik weer! En dat voelt heerlijk. 

Een half jaar lang bezocht ik de meest mooie en bijzondere plekken.

Zo was ik in Peru voor één van de zeven wereldwonderen,  

ging in Bolivia van de jungle naar de zoutvlaktes, danste 

m’n heupen los in Colombia, rookte in Cuba voor het 

eerst in m’n leven een sigaar en mocht in Nepal de cul-

tuur  van dichtbij meemaken. 

Wat echt mijn hart gestolen heeft, is  Myanmar (het 

vroegere Birma), terwijl ik me in Vietnam verdiept 

heb in de uitgebreide geschiedenis. Uiteindelijk 

moest ik Indonesië laten schieten in verband met 

het  coronavirus. Maar daar ga ik zeker nog een 

keer naar toe! 

Terug naar de dagelijkse werkelijkheid. Ik heb 

super veel zin om het volleybal weer op te 

pakken. Hoewel  ik er maar één jaar tus-

sen uit was, is er bij Orion Dames 1 toch 

veel veranderd. Niet alleen zie ik veel 

nieuwe gezichten, maar zo langza-

merhand ben ik één van de ‘oud-

jes’ in het team. Wat een we-

reldreis niet met je kan doen.  

DOOR BENTE VEENSTRA

Juichen na een score, doelpunt of 

goede actie. We zien het bij alle 

sporten terug. Toch is er geen 

sport te benoemen waarbij het 

vieren van elk punt zo belangrijk 

is als bij volleybal. In deze tijd 

(waarin we blij zijn dat we über-

haupt mogen volleyballen) 

wordt ons gevraagd om de pun-

ten ‘bescheiden’ te vieren. Wij 

als fanatieke punten-vierders 

moeten daar wel even aan wen-

nen . . .

Neem nou Jaël. Als libero scoort 

ze zelf natuurlijk nauwelijks pun-

ten, maar dat neemt niet weg dat 

ze bij de score van een ander de 

longen uit haar lijf schreeuwt. Bij 

een prachtige score rent ze soms 

zelfs een klein rondje naar het mid-

den, waar we vervolgens samen 

yellen. Die is er maar druk mee! 

Over schreeuwen gesproken, 

daar kan onze Beccie over mee-

praten. Na een score vliegt die ge-

krulde staart de lucht in en komt 

er aardig wat volume op de rest 

van het team af. Sil daarentegen 

pakt het iets bescheidener aan. Al 

spreekt het vuistje dat haar rech-

terhand vormt bij het maken van 

een punt boekdelen. Lekker bezig 

Sil!

Ook Annie, Kim, Mayo, Sterra-

band, Klippie, Mer, Lies en Bennie 

hebben hun eigen stijl bij het vie-

ren van een punt. De één uitbun-

diger dan de ander, maar in z’n to-

taliteit vaak met veel emotie. Wie 

goed oplet ziet dan ook diverse va-

rianten voorbij komen, te denken 

aan: een vingertje in de lucht, val-

len op de knieën, een gat in de 

lucht springen, even kijken naar 

het meegereisde publiek op de tri-

bune, klaphandjes en nog heel 

veel meer klaphandjes. Wat dit sei-

zoen nieuw is toegevoegd aan het 

assortiment is op 2 vingers fluiten. 

Misschien raadt u het al, maar de-

ze variant heeft onze Daan meege-

nomen van waar ze vandaan 

komt. Waar Daan de energie van-

daan haalt om naast dat oorver-

dovende geschreeuw van haar 

ook nog de fluit erin te gooien, 

weet niemand. Misschien bent u 

er de eerste keer een beetje van ge-

schrokken, wij (de rest van het 

team) ook. Wees wel voorbereid 

om nog veel meer fluitconcerten 

aan te horen, zolang dit nog kan. 

Wij hopen in ieder geval nog heel 

veel punten samen te mogen vie-

ren!

JuichenD O O R L I S E M I D D E L K O O P E N D A N I Ë L L E N O U W E N , D A M E S 1
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Om ervoor te zorgen dat we de wedstrijden van zaterdag 10 oktober op een verantwoorde manier 
kunnen laten spelen, hebben we voor deze dag een nieuw coronaprotocol gemaakt. Hierin staan 
regels waaraan alle spelers, kaderleden en vrijwilligers zich dienen te houden.

MONDKAPJES
Voor iedereen van 13 jaar en ouder geldt een dringend advies een mondkapje te dragen in de 
SaZa Topsporthal.
     Het mondkapje is geen vervanging van de overige maatregelen, zoals het houden van 
de 1,5 meter afstand en het niet yellen, zingen en schreeuwen in de zaal;
     Jeugdteams vanaf 13 jaar en hun begeleiders en seniorenteams dragen bij binnenkomst en 
bij vertrek van de accommodatie mondkapjes. Ook tijdens het wachten voorafgaand 
aan de wedstrijd;
     Als teams starten met hun warming-up en tijdens de wedstrijd gaan de mondkapjes af;
     Na de wedstrijd moet iedereen het mondkapje direct weer dragen;
     Wanneer je voor langere tijd op de spelersbank zit, is het advies ook op de bank 
mondkapjes te dragen;
     De coach hoeft tijdens de wedstrijd geen mondkapje te dragen, om zo verstaanbaar te blijven  
bij het geven van aanwijzingen aan het team;
     Eventueel aanwezige lijnrechters, tellers en aanwezige jury houden hun mondkapje op;
     Zaalwachten en mensen die voor de organisatie in de hal zijn, houden hun mondkapje op.

ENTREE EN VERLATEN SAZA TOPSPORTHAL
     Teams die zaterdag 10 oktober in de SaZa Topsporthal een wedstrijd spelen, verzamelen voor 
de ingang van de hal en gaan gezamenlijk (inclusief eventuele rijdende ouders) naar binnen;
•  Daar worden ze ontvangen door een vrijwilliger (met geel hesje) en die begeleidt het team 
naar de plek op de tribune waar gewacht kan worden op het moment dat het team de zaal 
mag betreden;
•  De vrijwilliger geeft aan wanneer de teams naar beneden mogen om de zaal te betreden. 
(Dit zal zijn nadat de voorafgaande wedstrijd klaar is en alle spelers, kaderleden en vrijwilligers 
de zaal hebben verlaten.);
•  Aangezien de kleedkamers van de SaZa Topsporthal gesloten zijn, dienen alle spelers zoveel 
mogelijk in wedstrijdkleding naar de hal te komen. Het wisselen van de schoenen kan op de 
tribune tijdens het wachten of op het moment dat de spelers op hun eigen speelveld zijn. 
Na afloop van de wedstrijd dienen alle leden en begeleiders van de teams volgens de 
aangewezen route de zaal te verlaten;

CORONAPROTOCOL ZATERDAG 10 OKTOBER 2020

•  De trainer/coach of aanvoerder kan zich (met mondkapje op) melden bij de wedstrijdleiding.
•  Aangezien ook de kantine noodgedwongen gesloten is, raden we iedereen aan voldoende 
eten en drinken mee te nemen. Beneden in de hal staat wel een automaat met snoep en 
drinken, maar of en in hoeverre deze gevuld is, kunnen we niet vooraf zeggen;
•  Hoewel niet gastvrij, vragen we alle teams na afloop van hun wedstrijd de SaZa Topsporthal 
te verlaten.

SCHEIDSRECHTERS, LIJNRECHTERS, JURYLEDEN EN COURT CREW
•  Scheidsrechters, lijnrechters en juryleden dienen zich na binnenkomst ook in de centrale hal 
te melden bij een coronavrijwilliger;
•  Deze vrijwilliger brengt ze vervolgens naar de wachtruimte die speciaal voor scheidsrechters, 
lijnrechters en juryleden is ingericht (boven aan de zijde van kleine zaal);
•  Op het moment dat het veld waar een scheidsrechter, lijnrechter en/of jurylid moet zijn vrij 
is, zal de vrijwilliger deze naar het veld begeleiden;
•  Na afloop van de wedstrijd verlaten scheidsrechters, lijnrechters en juryleden de zaal zo snel 
mogelijk om plaats te maken voor de volgende wedstrijd;
•  Voor de leden van de court crew geldt eveneens dat zij zich bij de entree van de SaZa 
Topsporthal verzamelen en zich als groep melden bij de vrijwilliger. Die begeleidt de court crew 
naar een plek op de tribune waar ze kunnen wachten op het moment dat ze naar de hal mogen 
voor de wedstrijd van Dames 1 of Heren 2;
•  Indien een lid van de court crew tijdens de wedstrijd naar de wc moet, kan zij of hij zich 
melden bij de vrijwilliger die bij de deur van de zaal staat;
•  Na afloop verlaat de court crew tegelijk en als 1 groep de zaal.

TOON BEGRIP EN RESPECT NAAR ELKAAR EN VRIJWILLIGERS
We realiseren ons dat deze maatregelen als beperkend en vervelend kunnen worden ervaren, 
maar we vragen (en rekenen op) ieders begrip. Volg de aanwijzingen van de aanwezige 
vrijwilligers en houd je aan de regels. Zo zorgen we ervoor dat de wedstrijddag goed en 
probleemloos verloopt.
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Vo o r b e s c h o u w i n g

door Eric Maan, trainer/coach Heren 2

RABOBANK ORION H2 - DYNAMO APELDOORN H2

Wie of wat gaat de competitie be-

slissen? Covid-19 zit in ons hoofd, 

we komen er niet van los. Kan het 

zijn dat als het virus wordt ‘gekil-

led’ door een vaccin?

Het vaccin moeten we zien als een 

‘kill-block’. Het kill-block 

van Dik en Jan is een 

block waar je langzal-

zijnleven niet voorbij 

komt (wat een handen, 

wat een lengte). Ja al-

leen met zo’n laf tactisch 

balletje dat libero Dean allang 

in de smiezen heeft, want hij weet 

dat het komt, hij is er op voorbe-

reid, een week lang! Waarna de pi-

pe van JURJEN (en geen Jurre) op 

Peter zijn verwoestende werk doet, 

de verdediger omkegelend en ver-

bouwereerd achterlatend. 

Alleen het kill-block van Dik en Jan 

kan ons redden als de bal wordt ge-

slagen. Dan horen we niets meer 

van de aanvaller, die is murf en ge-

demotiveerd en wordt gewisseld, 

exit, zich verstoppend achter een 

mondkapje.

Is Covid-19 intelligent? Nee, het 

heeft geen hersens, het is net als die 

aanvaller die nu met een mond-

kapje op, in het trappelhok staat. 

Covid-19 is dus een domme ram-

mer. Zodra het gaat ‘prikken’ 

wordt het gevaarlijk, niet bij ons 

want Dean is er op voorbereid, 

maar bij al die andere ploegen 

in Topdivisie A, die zijn niet 

goed voorbereid, want? Die heb-

ben geen Dean!! 

Discussie alom. Ik hou het op niet 

goed voorbereid, wij wel, want wij 

hebben Dean.

Volgens Premier Rutte kent Covid-

19 geen grenzen, slaat om zich 

heen, is aan het pieken, het grijpt 

om zich heen, staat om de hoek. Dit 

zijn antropomorfismen (menselijke 

eigenschappen toekennen aan niet 

menselijke dingen etc.). Luister 

goed naar Rutte, want als Rutte 

zegt “Covid-19 is ons te slim af, het 

is wel intelligent” zitten we goed 

als Heren 2, want wij hebben Dik, 

Jan, Dean, JURJEN en Peter. Wij 

zijn voorbereid want wij hebben ge-

traind op ‘slimme’ balletjes. 

Antwoord op de vraag: “Heren 2! 

Niet Covid, want wij hebben Dik, 

Jan, Dean, JURJEN en Peter” en we 

zijn goed voorbereid, want wij heb-

ben Dean. Maar we moeten wel 

voorzichtig zijn, want Covid-19 is 

slim, maar wij hebben Dean en ook 

Menno, Maarten, Simon, Kees en 

Jelte. 

Stand Topdivisie A

 1 Dynamo Apeldoorn H2 3  - 8

 2 Madjoe H1 3  - 7

 3 Webton Hengelo H1 2  - 5

 4 VoCASA H2 3  - 5

 5 Zalsman Reflex H1 2  - 4

 6 Sudosa-Desto H1 2  - 3

 7 Prima Donna Kaas H1 2  - 3

 8 QoppoConsult/Keistad H1 3  - 3

 9 Rabobank Orion H2 1  - 2

 10 FOOX Olhaco H1 2  - 1

 11 DIO/Bedum H1 2  - 1

 12 EVV Bultman-Hartholt H1 3  - 0
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Rabobank Orion Heren 2
 1 Dik Heusinkveld 30 jaar 2.07 m Diagonaal

 4 Maarten Visser 32 jaar 1.90 m Midspeler

 5 Jan Horstink 24 jaar 2.00 m Midspeler

 6 Simon Eelderink 28 jaar 1.96 m Midspeler

 7 Menno van der Ster 19 jaar 1.95 m Passer/loper

 9 Peter te Molder 28 jaar 1.96 m Passer/loper

 10 Kees Merkx 17 jaar 1.80 m Spelverdeler

 12 Jurjen Nijkamp 30 jaar 1.90 m Spelverdeler

 13 Jelte Stelwagen 17 jaar 1.96 m Diagonaal

 14 Dean Rots 22 jaar 1.86 m Libero

Trainer/coach: Eric Maan  TC coördinator: Marco Buiting 

Teammanager: Dick van Slooten

R O T S
R

T E G E L Z E T B E D R I J F 
V L O E R V E R W A R M I N G

OVERBEEK
AUTOBEDRIJF

HUMMELO

 1 Rik Wagendorp 24 jaar Midspeler

 3 Nathan Hoogendoorn 20 jaar Spelverdeler

 4 Hugo van Veen 19 jaar Diagonaal

 5 Ruben de Vries 26 jaar Spelverdeler

 6 Sander den Hollander 25 jaar Passer/loper

 8 Thomas Plijter 19 jaar Passer/loper

 9 Jeffrey van Apeldoorn 25 jaar Midspeler

 11 Peter Langevoort 24 jaar Midspeler

 14 Lars Hogeveen 19 jaar Libero

  Richard Janssen 27 jaar Passer/loper

  Hidde Loopik 18 jaar Diagonaal

 Trainer/coach: Justin Sombroek

Dynamo Apeldoorn Heren 2

Officials: 1e Scheidsrechter: Raymon Shröder, 2e Scheidsrechter: Marjan Nekkers, Begeleider/beoordelaar: Arjen de Frel.
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Officials: 1e Scheidsrechter: Raymon Shröder, 2e Scheidsrechter: Marjan Nekkers, Begeleider/beoordelaar: Arjen de Frel.



Vrije       zaterdag
Vanaf half september zijn wij 

druk geweest om ons optimaal 

voor te bereiden op het nieuwe 

seizoen. Een seizoen wat voor ve-

le van ons een stapje omhoog is. 

Wat wij wisten was dat dit een 

stuk harder, zwaarder en snel-

ler zou zijn dan het afgelopen 

jaar. Hoe bereid je jezelf dan 

voor om ook klaar te zijn 

voor dit geweld? Inder-

daad niet met vrije zater-

dagen.  

Nadat iedereen uren 

in de sportschool 

doorgebracht had 

en tientallen kilo-

meters  gerend 

had, stonden wij 

18 augustus klaar 

voor onze eerste 

baltraining. Wij be-

gonnen met een volledige 

trainingsweek waarna wij op za-

terdag een driekamp speelden in 

De Basis, Sliedrecht.

Die week erna idem dito.

Opnieuw trainden wij volledig en 

reisden wij op zaterdag 130 kilo-

meter af naar Zuid-Holland. In dit 

toernooi was het harde werk van 

de afgelopen weken goed te zien. 

Het liep steeds beter en wij kwa-

men al meer in ons spelritme.

De zaterdag die daarop volgde, 

speelden wij in het hoge noorden, 

Sudosa-Desto en Vocasa stonden 

op het programma. Hier werd ook 

weer goed volleybal laten zien 

D O O R J E L T E S T E L W A G E N , H E R E N 2

waardoor de paniek na de wed-

strijd bij een aantal jongens er-

in schoot. ‘Mannen, we moe-

ten niet te vroeg pieken..’

De week erna op zaterdag 

was voor ons de laatste 

krachtmeting richting de 

eerste wedstrijd van het 

seizoen. In een lege Amere-

na in Amersfoort maakten 

wij ons op om tegen twee 

sterke ploegen te gaan spe-

len. Prima Donna Kaas Hui-

zen en AVV Keistad uit 

Amersfoort waren deze twee 

gedegen tegenstanders. Al 

met al waren het beide wed-

strijden waar wij met vlagen 

een heel hoog niveau haalden 

en helemaal klaar waren voor 

het nieuwe Topdivisie-sei-

zoen.

Toen wij die week daarna op za-

terdag met de competitie in 

Enkhuizen begonnen, kregen wij al 

meer een inzicht hoe ons seizoen er-

uit zou zien door alle maatregelen. 

Maar wat wij eerst niet aan zagen ko-

men, was dat wij maar liefst twee we-

ken achter elkaar, op zaterdag, géén 

volleybal zouden hebben

.

Hopelijk zal de rest van het seizoen 

niet alleen maar vrije zaterdagen be-

vatten maar kunnen wij gewoon lek-

ker spelen. Houd je aan de regels en 

blijf gezond. 

Vrije       zaterdag
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TribuneTalk
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

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

SPORTSWEAR
ALL

Kotec
Installatietechniek & Onderhoud 

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

R O T S
R

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

IK WIL WEL BIJ DE COURT-

CREW Ik en mijn, naar mate de 

wedstrijd vordert steeds leger 

wordende, kratje bier willen 

graag deel uitmaken van de 

courtcrew. Maakt niet persé uit 

of dat nou bij Heren 2 of Dames 

1 is. Als jullie maar even begrij-

pen dat ik natuurlijk geen bal-

len ga lopen halen en ook de 

vloer niet ga dweilen. Dat doe 

ik thuis immers ook niet. Daar 

heb ik namelijk een swiffer 

voor . . . Hah! Jullie, de trouwe 

lezers, van dit wegens omstan-

digheden, enkel digitaal uitge-

geven blaadje, dachten natuur-

lijk alle drie dat ik een grapje 

over m’n vriendin ging maken!

 

Maar nee, zonder gein. Ik zoek 

dus een excuus om langer in de 

hal te mogen bivakkeren, aan-

gezien het voorschrift dus is 

dat je, direct na je eigen wed-

strijd een eind op flikkert. Lo-

gisch natuurlijk, maar toch. 

Wat moet ik dan? Naar huis ze-

ker? Op zaterdag? Mein Gott! 

Ben blij dat ik er weer ff uit ben 

na het thuis werken. 

Nee, doe mij maar een functie 

binnen de courtcrew. Of bij de 

technische staff, weet ik veel. Ik 

kan ook wel scout zijn bijvoor-

beeld! Al verzamel ik dan ver-

moedelijk hele andere data en 

voorzie ik de coach van infor-

matie die hij, sowieso niet ver-

wacht had, maar vermoedelijk 

ook niet nodig had. 

En ik ben overigens niet alleen, 

een kleine inventarisatie bin-

nen mijn eigen team, afgelopen 

week, na de gecancelde wed-

strijd in Barchem leerde mij dat 

Dames 1 potentieel, 11 nieuwe 

verzorgers binnen de techni-

sche staff heeft. Nu kunnen we 

hier allerlei grapjes over ma-

ken, maar dit is natuurlijk om-

dat wij graag wat betekenen 

voor onze vereniging . . .

Sterker nog, ik weet zeker dat 

als we iets verder rondvragen, 

dat ook Heren 4 wel te porren 

is voor het uitvoeren van taken 

waar niemand om gevraagd 

heeft. By the way boys, neem 

ook ff de airfryer mee! 

Dan kunnen we iemand aan-

wijzen als “bitterballenjong-

en’. 

PP
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Vrienden en Sponsoren van   de Vriendenclub Orion

      STICHTING VRIENDENCLUB ORION DOETINCHEM Met de bijdrage van bovenstaande Vrienden en Sponsoren
ondersteunt Vriendenclub Orion Topteams Dames 1, Heren 2/3 en Talenten

autoschade

Frits Bloemen
DOETINCHEM Tel. 0314 - 34 06 37

Terborgseweg 41 - 7001 GM Doetinchem - 0314 795 001

D O E T I N C H E M - Z E L H E M

2Bis Print & Signs
Abson
Adactum VOF 
Management, Raad en Advies
Albrand
All Sportswear
Amaranth Studio
André,Inge, Fleur, Ties
Hans Albers
Larissa Aalderink
Tuinontwerpbureau De Amaranth

Anky en André Bruil
Anniek Bruil
BAX Advocaten
Bert en Jeanne Broens
De Beautyfabriek
Frits Bloemen Autoschade
Hans en Ineke te Beest
Jan  Bosma
Joost te Beest
Holmer Bruggink
Marco Buiting

Mart Buiting
Peter Bouwmeester
Roel Booij, erevoorzi�er
Ties Buiting
Walter Bussink
Wim te Beest
Theo Besselink
Jos en Helmy Bosman

Cad2M
Cindy en André
Chiel en Rick
Confirm Accountants
Conratio
Credion

Sven Dassen
deensewinkel.nl
Peter-Paul Dijkman

Ebbers Salarisadvies
Elin en Jesper
Fysiotherapie Engelaar
Eva Engelen
Ria Fuhler

Gafco
Groeiend Groen
Groen Rijk Steentjes Doetinchem
GUV Uitvaar�org
Ina Gerrits
Marion en Aard Grijssen
Ristorante Gringo's

C.Horstink
De Heide Smid
De Hoge Voort
De spelers van Heren 1
G.J.M. Gera Hendriks
Gijs Heusinkveld
Hemmie ten Hoopen
Henk en Reini Heusinkveld
Hennie en Rensje van Haarlem
Tom Hulkenberg
Human Business Xperts
CBS De Haven
Mark Hoogstraten
Monique en Wilfried Holtkamp

inTECHrity
Gerrit en Roos Jongebloed
H. Jansen
Hanno Jansen
Paula Jansen-van der Marel
R.G.J. Robert Jansen
Thomas Janssen

Henk en Diny Nijkamp
Huub Nouwen
osé Nouwen-Neijens
Ne�erden Zandwinning
New York Pizza

Garage Overbeek
Mien O�ink
Tony Overklift Vaupel Kleyn

Jeroen Peeters
Marië�e Peeters-Tielen
Miriam Pasman
Nick Penninkhof
Peer Tuincentrum
Peerke en Annie
Pegasus helpt Orion de winter door
Pegasus steunt Orion
Susan Pennekamp

Albert Reinders
Angelique van Rijswijk
Elly en Willy Rots
Herbert Reindsen
Ineke Reinders
Jeroen van Ree
Rabobank
RegioLease
Rensa Family
Rosendaal Schildergroep
Rots Tegelzetbedrijf

Bert Smeitink
Dick van Slooten
Drukkerij Siebelink
Joke Saalmink

Kees en Ane�e Stelwagen
Kees en Anje Stelwagen
Linda Sloetjes
Pjotr Stadens
Rutger Sloot
SaZa Topsporthal
Service Centrum Doetinchem 
simply mo.
Sloot Pianoservice
SNP Adviseurs
Tara Stadens
(& Nadia Stadens)

Geert en Marie Thijssen
Hans Tangelder 
(Triangel advies)
Michel, Linda en Dex Tieleman
Rik Timmers
Tieleman Bouw BV

Ubbink
Erik en Rolien Veenstra
Niet ve�e vede�e
Onnie Verweij
Repair Centre Vos
team Vondelschool Bussum
team Vondelschool Bussum
Wim en Ans Visser

Anne�e Wesselink
Bertus Weerdmeester
Bob Wentink
Els Willemsen-Geerts
Familie Wegman
Familie Wortelboer
Marcel Wolswijk
Martien Wassink
Brechtje Wiggers
René Wiggers

Miriam Zwiekhorst

Gerdien Klaasen
Jeane�e en Ernst Klaasen
Karel Klaasen
Kippie Doetinchem
Kotec
Lambiek en Vera Knepflé
Thea Kranenbarg

Landal Stroombroek
Dorothé Lip-Klaasen
Faye Lenderink
Henk en Annie van Langen
Ilse en Thijs van Langen
Lie�oosgastouder
Mieke Linsen
Peter en Joke Linsen
Rob Lureman

Anne Middelkoop
Astrid Masselink
Bennie en Ria te Molder
De Medialist
Everhard en Dia Maalderink
Mark te Molder
Paulien Meyer
Martine Merkx-Willemsen
Medi-Fit
MedSupport Fysiotherapie
MVO Flex

Erwin Nijenhuijs
G. Nijenhuis Beheer BV

Groeiend Groen
Kwekerij - Hoveniersbedrijf
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