Zaterdag 13 november 2021

15.00 uur Rabobank Orion H3 - Scylla H1
17.30 uur Rabobank Orion H2 - Webton Hengelo H1
17.30 uur Rabobank Orion D1 - Pharmafilter US D1

Vo o r b e s c h o u w i n g
RABOBANK ORION HEREN3 - SCYLLA HEREN1
V L O E R V E R W A R M I N G

Door Alex Stein, trainer/coach Heren 3
De eerste tweede overwinning is
binnen!
Hij is binnen, de eerste echte overwinning! Na de geclaimde 1-0
winst tegen Pegasus Heren 1 is
ons veelvuldig uitgelegd dat je
niet flexibel om kunt gaan met
welke sets je wel en niet meetelt
voor de eindstand. Blijkbaar
tellen ze dus altijd, allemaal
mee.

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

Om er zeker van te zijn dat wij
geen telfouten begingen besloten we dat de wedstrijd tegen het ervaren en hooggeplaatste VVU Heren 2 maar
vijf sets moest duren. Nadat de
2-1 achterstand in sets en enkele punten achterstand in de
slotfase van set 4 vakkundig omgebogen werd, trokken we ook set
5 naar ons toe.

W e s t e n d o r p Te l . 0 3 1 5 - 2 9 8 4 3 0
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Tribune Info
is een uitgave van
de Vriendenclub Orion
Coördinatie:
Jan Bosma
Jaël Veenstra
Fotografie:
Hans van Dijk
Gevel Fotografie
Vormgeving:
René Jansen
Druk:
Drukkerij Siebelink

Dat blijkt dus drie punten op te leveren en is de eerste winstpartij
dus inderdaad echt binnen. Nu levert die statistiek ons voor vandaag geen directe voorsprong op.
Echter is het wel prettig om te weten dat wij niet enkel punten kunnen pakken, maar dus ook kunnen winnen. In deze tweede divisie poule blijkt sowieso dat iedereen van iedereen kan winnen. Bij
deze is dus bevestigd dat dat ook
voor ons geldt.
Nu is het vanzelfsprekend dat dit
niet van zelf gaat. We hebben nu in
ieder geval wel de ervaring dat
wanneer je zelf de focus legt op de
uitvoering van je acties in het veld,

geduldig je kansen afwacht in de
rally en je dit een wedstrijd lang
blijft doen, je iedere tegenstander
onder druk kan zetten. Iets wat tegen Pegasus één set lukte, lukte afgelopen week dus al drie sets. We
hoeven dus niet bij voorbaat genoegen te nemen met een puntje.
Deze week dus de schone taak om
het opnieuw te proberen en dit
keer Scylla Heren 1 het vuur aan
de schenen te leggen.

Stand Tweede divisie B
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Pegasus H1
SSS H3
Dros-Alterno H1
VV Utrecht H2
Bovo H1
DIOS H1
Dynamo Apeldoorn H3
BVC'73 H1
Scylla H1
AETOS H1
Rabobank Orion H3
Volga H1

7 - 29
6 - 23
7 - 22
7 - 21
7 - 20
6 - 19
7 - 19
7 - 16
7 - 12
7 - 11
7 - 08
7 - 05

DOOR TIES BUITING, DIAGONAAL HEREN 3

Kleine Boetoe

Rabobank Orion Heren 3
1 Ties Buiting, 2 Gijs Heusinkveld, 3 Luuk Pasman, 5 Twan Smeitink, 6 Noah Wortelboer,
7 Jelte Bies, 8 Koen Sanders, 9 Sem Berendsen, 10 Jurre Wassink, 11 Peter-Paul Dijkman,
12 Nick Smeitink. Trainer/coach: Alex Stein.

Nou daar gaan we dan; deze
week ben ik aan de beurt om
wat te vertellen over het
prachtige Heren 3 en mezelf en
dan zult u denken ‘Wie is ik?’
Ik ben Ties Buiting (aka Kleine
Boetoe) ik ben 16 jaar oud en
ik woon in Doetinchem. En als
u denkt die achternaam komt
me bekend voor? Ja dat klopt,
ik ben de zoon van . . .
Afijn genoeg over de bekende
achternaam. Ik zit nu een aantal
maanden in het prachtige derde
herenteam van Orion en er zijn
mij bepaalde dingen opgevallen.
Dit seizoen is mijn eerste
seizoen dat Papa Boetoe niet
mijn coach is en dat ik met
gasten in het veld sta die bijna
dubbel mijn leeftijd zijn.

Scylla Heren 1
2 Jan Burger, 3 Wyco Zweekhorst, 5 Paul Roosjen, 9 Pim Wallenburg, 11 Roel van Maurik,
67 Timme van der Kolk, 89 Tijmen Verdoes, Georgios Agorastos.
Trainer/coach: Marcel van Zuijlen.

Wat mij ook opvalt is dat ik nu
een coach/trainer/speler heb die
niet bij ieder punt wat te zeiken
heeft. Ook heb ik nu geleerd dat
als je een bepaalde actie niet
uitvoert dat kan resulteren in
een harde kreet door hal met de
woorden “boetoe luie hond”
waarbij ik eerst dacht ‘Huh, is
mijn vader in de hal?’ Nee blijkt
het Gijs te zijn. Dus ja mensen,
herenteams zijn compleet
anders dan jeugdteams.
Nou ja, bij ons is dat verschil
wat kleiner want een groot deel
van onze (knappe) selectie is
een kleuter of gedraagt zich als
een kleuter waar ik
trouwens niks op tegen
heb.
Wat mij nog meer
verbaasde is dat mensen
van 30 ook gewoon social
media gebruiken. Zo
regelt onze Kapitan (PP)
elke week een prachtig
wedstrijd-verslag die u
kunt lezen op het
facebook account van
Heren 3, ik zou een kijkje
nemen! Nu ik toch bij het
social media gedeelte ben volg
ook even ons Instagram
account! Bij deze heb ik genoeg
verteld. En hoop ik u snel op de
tribune te zien!

Boetoe
luie hond . . .

Vo o r b e s c h o u w i n g
RABOBANK ORION DAMES 1 - PHARMAFILTER US DAMES 1
door Jeroen Peeters, trainer/coach Dames 1
Waarom zou iedereen
aan teamsport moeten doen!
1. Samenwerken
Jij en je team hebben samen een
doel. Ieder draagt op zijn eigen manier een steentje bij aan dit doel. Om
het doel te behalen moet je bij teamsport samenwerken, dit is soms lastig want iedereen is anders, maar uiteindelijk is het heel goed voor je
om deze competentie te ontwikkelen.
2. Vriendschap
Je maakt vrienden, je hebt namelijk
al één ding gemeen, namelijk de liefde voor de teamsport die je kiest. Bij
een teamsport gaan doe je niet alleen om te sporten, maar ook om
nieuwe mensen te leren kennen.
Teams wijzigen nog wel eens en zo
leer je dus heel veel mensen kennen
en dat is hartstikke gezellig. Wie
weet maak je nieuwe vrienden
(voor het leven)!
3. Communicatie
Duidelijk communiceren is belangrijk in een team. Je moet communiceren over welke tactiek je gaat gebruiken om er zo het beste eruit te
halen.

inTECHrity
Security
GDPR
AVG
Privacy
ISO9001
ISO27001

NEN7510
Quality

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

Stand Topdivisie B
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Pharmafilter US D1
Sliedrecht Sport D2
SOMAS/Activia D1
Ledûb Volleybal D1
VCN D2
Rabobank Orion D1
VoCASA D1
VollinGo D1
ITC/AVV Keistad D1
Volley Tilburg D1
Bende Serv. Thor D1
Spaarnestad D1

7 - 20
7 - 17
6 - 16
7 - 12
7 - 11
7 - 10
5 - 09
6 - 08
7 - 08
7 - 06
7 - 03
7 - 00

Zodra je dit niet doet of op de verkeerde manier, werkt dit averechts.
Wanneer je erg bescheiden bent of
juist te dominant, kan dit de samenwerking belemmeren.
Naast praten is luisteren
ook van belang bij een
teamsport.
4. Je krijgt (meer)
zelfvertrouwen
Mensen die actief deelnemen aan een sport hebben
meestal een verbeterd zelfbeeld. Je
bent deel van een groep, je hoort erbij. Dit is een boost! Tijdens, na en
voor de wedstrijd krijg je aanmoedigingen en steun. Zo krijg je meer
vertrouwen in jezelf en je kwaliteiten. Hoewel je sport om fit te blijven, brengt sporten in een team nog
veel meer met zich mee. Als het
goed is heb je bij een teamsport veel
plezier en maak je vrienden wat
goed is voor je zelfvertrouwen.
5. Steun aan elkaar
Je probeert om te winnen. Je bent fanatiek en doet ontzetten je best.
Omgaan met verlies is ook onderdeel van de competitie. Het is af en
toe lastig om dit op de goede manier te doen. Het liefst win jij met je
team iedere wedstrijd, maar helaas
zullen er waarschijnlijk ook wedstrijden zijn die net iets minder
goed gaan. Samen met je teamgenoten kom je er weer overheen en ga je
door. De steun hoeft dus niet alleen
in de sport te zijn. Er is een grote
kans dat je teamgenoten er juist ook
zijn buiten de sportvelden.
7. Omgaan met kritiek
Je doet je best en je zult fouten maken. Je hoort van je coach wat beter
moet.

Door deze opbouwende kritiek
weet je steeds beter hoe je jezelf na
een foutje weer moet herpakken.
Feedback hoort er bij teamsport bij,
en je moet maar zo denken, je kunt
door deze feedback alleen maar beter worden in je sport!
8 . De verplichting
Bij een sportschool-abonnement
heb je geen verplichting. Je schrijft je
in voor een les, maar je kunt het ook
zo weer annuleren. Wanneer je aan
teamsport doet wordt dit lastiger. Je
voelt verplichting naar je team toe,
en dat is een goede motivatie. Het
moet geen nare verplichting worden, maar als je de sport leuk genoeg vindt, zal dit niet zo voelen.
9. Derde helft
Naast dat teamsport tijdens een training of wedstrijd zelf heel leuk is,
zijn de uitjes buiten het sporten om
ook heel mooi meegenomen. Maak
je klaar voor karaokeavonden, gala,
pubquizen en ga zo maar door. Er
komt veel meer bij kijken dan alleen
sporten. En vergeet ook die derde
helft niet . . . Gezellig!

Rabobank Orion Dames 1
1
3
4
6
7
8
9
10
11
12
21

Kim Brandes
Daniëlle Nouwen
Liza Tran
Bente Veenstra
Annemarieke Klaasen
Marjolijn Oskam
Sterre Smeitink
Annemiek te Beest
Marlijn Stelwagen
Jaël Veenstra
Merle Bouwmeester

Trainer/coach: Jeroen Peeters
Trainer: Tim ten Pas

19 jaar
27 jaar
17 jaar
27 jaar
22 jaar
25 jaar
19 jaar
27 jaar
16 jaar
29 jaar
24 jaar

Pharmafilter US Dames 1
1.82 m
1.73 m
1.92 m
1.78 m
1.85 m
1.92 m
1.75 m
1.84 m
1.83 m
1.74 m
1.67 m

Spelverdeelster
Passer/loper
Midspeelster
Spelverdeelster
Midspeelster
Midspeelster
Passer/loper
Diagonaal
Passer/loper
Libero
Libero

Fysiotherapeut: Alex Drost

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Ilse Veerman
Sophie ten Asbroek
Aaliyah Hansen
Sanne Heijting
Marscha Sinnema
Irie Timmer
Natalia Zoet
Fiona van Diepen
Julia Hödl
Precious Koppenhol
Saskia Bos
Anneke Ykema
Susan Hullegien
Sanne van Leeuwen

18 jaar
25 jaar
20 jaar
22 jaar
25 jaar
23 jaar
20 jaar
29 jaar
29 jaar
18 jaar
31 jaar
28 jaar
18 jaar
17 jaar

Trainer/coach: Christophe George
Trainer: Sebastien de Paula

1.82 m
1.84 m
1.86 m
1.85 m
1.75 m
1.70 m
1.72 m
1.79 m
1.83 m
1.73 m
1.78 m
1.93 m
1.86 m
1.87 m

Libero
Diagonaal
Midspeelster
Diagonaal
Libero
Spelverdeelster
Spelverdeelster
Passer/loper
Passer/loper
Diagonaal
Passer/loper
Midspeelster
Passer/loper
Midspeelster

Ass. trainer: Gertjan Muis
Fysiotherapeut: Arjan Kempes

Oﬃcials: 1e Scheidsrechter Jouri Koopmanschap, 2e Scheidsrechter Irene Kramer.
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Jeroen

Graag willen we even iemand in
de het zonnetje zetten en dit is
niemand minder dan Jeroen Peters,
de trainer-coach van Orion D1! Als
je het hebt over iemand die van
volleybal houdt, dan is hij het wel.
Al jaren is dit zijn
lievelingsbezigheid en moet alles
hiervoor wijken. Hoe druk hij ook
op z'n werk of privé is, hij zal altijd
klaar staan voor zijn meiden.
Hij maakt een teamboek,
analyseert wedstrijden, bereidt
trainingen voor, regelt
kleding/bidons/of wat dan ook,
zorgt voor een rondje in de
kantine, rijdt het busje, is coach en
assistent-coach en nog veel meer.

Naast de boven genoemde dingen
die Jeroen allemaal voor Orion en
zijn team doet, is hij samen met
een aantal andere trainers uit de
Achterhoek, ook verantwoordelijk
voor de STA:
Stichting Topvolleybal Achterhoek.
Talenten uit de Achterhoek (zowel
jongens als meiden) trainen samen
één keer in de week, om naast de
trainingen bij de eigen club, te
werken aan hun persoonlijke
ontwikkeling. Dit met als doel om
het algemene niveau in de
Achterhoek een stapje omhoog te
brengen.
Jeroen we waarderen heel erg je
betrokkenheid binnen het team en
onze club. Op nog vele mooie
wedstrijden (en seizoenen) met jou
als coach langs onze lijn!
Annemiek en Sterre
Foto: Peter Oskam

MARLIJN STELWAGEN EN ANNEMARIEKE KLAASSEN, DAMES 1 - FOTOGRAFIE PETER OSKAM

Leuke Aciviteiten
voor de CMV van Orion
Op woensdag 24 november verwachten we
dat ieder CMV-lid een vriendje of vriendinnetje (die nog niet op volleybal zit) meeneemt naar de training. We maken er dan
met zijn allen een leuke training van.

Mini
van de
week

Op vrijdag 3 december is er voor alle kinderen een speciale sinterklaastraining. Alle oefeningen staan in het teken van sint en piet. Natuurlijk krijgen alle lieve kinderen een kadootje ook al is het iets kleins of iets lekkers Hierbij nog korte uitleg van de speciale trainingen.

Deze week is onze mini
van de week Aevy
Behnke. Hieronder
vertelt ze wat over
zichzelf:

Op woensdag 22 december sluiten we het
jaar glimmend af met een ‘Blacklight’toernooi. Wij beplakken de lijnen en de ballen met tape en alle kinderen krijgen witte
shirts en dan licht uit, Blacklight aan en lekker spelen.

Ik ben Aevy Behnke. Ik ben 10 jaar.
Ik volleybal al 4 jaar. Ik speel in Orion
niveau 5. Mijn favo speelsters zijn Kristen
Knip en Jaël Veenstra. Het leukste aan
volleybal vind ik dat we altijd samen spelen
en elkaar kunnen helpen een aanmoedigen.
Ik wil in de toekomst graag libero worden,
dus ik wil graag nog leren om de moeilijke
ballen goed te pakken.

Wil je ook eens komen kijken hoe leuk het is.
Op woensdag en vrijdag van 16.30 uur tot
18.00 uur kun je gratis oefenen.

Aevy, heel veel plezier vandaag en we
hopen je over een tijdje bij ons in het veld te
zien staan!

R
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Tegelwerk,
Natuursteen,
Afwerkvloeren
Ook voor betonlook:
Badkamers, vloeren, wanden,
keukens, meubilair…

Over Marlijn en
Annemarieke a.k.a. Klippie
Ik ben Marlijn Stelwagen, 16 jaar
en speel dit jaar voor het eerst bij
Orion Dames 1.
Toen ik tien jaar oud was ben ik begonnen met volleyballen bij Orion, ik speelde toen in niveau 5 en
had het heel erg naar mijn zin.
Toen ik twaalf jaar oud was werd
ik na het spelen van het NOJK gebeld door de trainer van het Regionaal Talenten Centrum en vroeg
hij mij of ik interesse had om hier
te komen trainen.

Ik was zeer enthousiast over dit
voorstel en stond hierdoor de
week daarna al in de sporthal van
het RTC.
Anderhalf jaar daarna mocht ik
met 3 anderen selectie doen voor
Pre-jeugd Oranje, wij mochten
een training volgen op Papendal
om te kijken of we goed genoeg
waren en dat lukte. Alle meiden
van RTC Nijmegen werden geselecteerd voor het Nederlands
Team. Vanaf toen werd alles anders, ik moest veel trainingsuren
maken en daarnaast ook nog tijd
besteden aan school.

Ik ben Annemarieke Klaasen en
ben 22 jaar. Dit is nu mijn eerste
echte seizoen voor Orion D1 (voDoor de goede ondersteuning rig jaar tel ik niet mee door de covan mijn trainers bij Orion, ou- rona)! Hiervoor speelde ik vanaf
ders en school, heb ik dit lang kun- mijn twaalfde bij Dynamo in Apelnen volhouden. In deze periode doorn.
zat ik in dames 2 en mocht ik vaak
Verder werk ik in Bussum op de
mee trainen met Dames 1.
Vondelschool, drie dagen als kleuNa de zomer mocht ik deel uit ma- terjuf en één dag als gymjuf voor
ken van dames 1. Ik heb het ont- alle kleuters en groepen 3.
zettend naar mijn zin met alle leu- In mijn vrije tijd vind ik het erg
ke meiden en ga ook zeker met leuk om met vrienden leuke dingen te doen. En natuurlijk eten!
veel plezier naar de trainingen.
Twee maanden geleden heb ik
voor mezelf besloten om te stoppen met Jeugd-Oranje omdat ik
het niet meer naar mijn zin had en
het lastig kan combineren met
school. Ik zit dit jaar namelijk in
mijn examenjaar van de havo op
het Ludger College hier in Doetinchem.
Ik hoop dit nog veel te leren en plezier te maken in dit team!

Nog even iets grappigs: ik heb altijd van alles (op schoenen na)
dubbel in mijn tas, dus als iemand
zijn sokken of handdoek vergeet
heb ik reserve :)
Liefs, en hopelijk zie ik jullie
gauw in de zaal!

Vo o r b e s c h o u w i n g
RABOBANK ORION HEREN 2 - WEBTON HENGELO HEREN 1
door Eric Maan, trainer/coach Heren 2

‘Rabobank Heren 2 loot o.a. Sliedrecht Sport Heren 1 voor de nationale beker op 4 december’.
Afgelopen dinsdag was de loting voor de 1/8 finale van de nationale beker live via YouTube te
volgen.
Hans de Vos verrichtte
de loting en op de achtergrond was een vaag
scherm zichtbaar waarop het resultaat van de
loting werd bijgehouden.
Aan het tropische decor ontbrak de zwembroek en zonnebril
van Hans de Vos. Een notaris was
niet zichtbaar in beeld, maar zo
professioneel zal de Nevobo wel
zijn geweest dat alles nauwkeurig
in de gaten wordt gehouden.

Mogelijkheden: In de beker is alles mogelijk, 2 jaar geleden speelde VCN Dames 1 (Topdivisie)
nog de finale tegen Sliedrecht
Sport Dames 1 !
Mocht Heren 2 voor een Sinterklaasstunt zorgen op 4 december
dan zullen wij uitkomen tegen de
winnaar van poule A, SudosaAssen H1 (Jelte Stelwagen), Vocasa H1 en Sliedrecht Sport H2.

Active Living Orion Heren 1
speelt in poule G in Nijmegen met
louter Topdivisie Teams, Vocasa
Heren 2 en Spaarnestad Heren 1.
De winnaar van poule G speelt in
de ¼ finale tegen de winnaar van
poule F, PDK Huizen, Compaen
of Inter Rijswijk. Daarna spelen ze
De resterende 24 clubs bij de man- als alles goed gaat tegen Draaisnen werden verdeeld in 8 poules ma Dynamo Apeldoorn.
van 3. De thuisspelende ploegen,
die zich daarvoor konden opge- We houden jullie op de hoogte en
ven waren groepshoofd. Wat dat hopen er op 4 december een mooi
betekent weet nog niemand, maar spektakel van te maken
zal wellicht te maken hebben met
de volgorde van spelen.
Rabobank Orion Heren 2 is Stand Topdivisie A
groepshoofd en zal op 4 decem1 Sudosa-Desto H1
7 - 16
ber de 1/8 finale in poule D orga2 Dynamo Apeldoorn H2 6 - 15
niseren.
Resultaat van de loting is dat He- 3 Qoppo/AVV Keistad H1 7 - 13
7 - 12
ren 2 zal spelen in een driekamp 4 Zalsman Reflex H1
5
Rabobank
Orion
H2
7
- 12
tegen de nummer 7 uit de Eerste
7 - 11
divisie Bas Autowas Voorster- 6 Webton Hengelo H1
7 - 10
slag Heren 1 uit Zwolle en als 7 PDK Huizen H1
8
VoCASA
H2
7
- 09
klap op de vuurpijl tegen Slie7 - 09
drecht Sport Heren 1, waarvan 9 Madjoe H1
6 - 07
Active Living Orion Heren 1 10 DIO/Bedum H1
ternauwernood wist te winnen 11 EVV Bultman-Hart. H1 7 - 05
12 FOOX Olhaco H1
7 - 04
met 3-2 in Sliedrecht.

´Sportief
Groot Worden´
Coachbaarheid
van een Team.
Slogan
van Breed
Motorische Ontwikkeling
Hoe
geweldig
je trainer/coach
ook is, zijn of haar inspanningen zijn zinloos zonder een ander cruciaal onderdeel, namelijk je eigen coachbaarheid.
Wanneer je coachable bent sta je open voor en ontvangen van feedback. Je vat het niet persoonlijk of als kritiek op, maar ziet
het als een kans om je verder te ontwikkelen. Dit is maar een van de onderdelen om in een wedstrijd succesvol te zijn. Je persoonlijke voorbereiding en de gezamenlijkheid van de voorbereiding als team spelen ook een belangrijke rol.

Webton Hengelo Heren 1

Rabobank Orion Heren 2
1
3
4
5
6
7
9
10
12
13

Dik Heusinkveld
Jens Reinders
Maarten Visser
Jan Horstink
Simon Eelderink
Menno van der Ster
Peter te Molder
Rik Reinders
Jurjen Nijkamp
Dean Rots

Trainer/coach: Eric Maan

31 jaar
19 jaar
33 jaar
25 jaar
29 jaar
20 jaar
29 jaar
21 jaar
31 jaar
23 jaar

2.07 m
1.81 m
1.90 m
2.00 m
1.96 m
1.95 m
1.96 m
1.85 m
1.90 m
1.86 m

Diagonaal
Libero
Midspeler
Midspeler
Midspeler
Passer/loper
Passer/loper
Passer/loper
Spelverdeler
Spelverdeler

Teammanager: Dick van Slooten

1
2
3
4
5
7
8
10
11
12
13
14
15
16

Elmar Heupers
Jelbert JongsmaPeter Ogink
Tom Slaghekke
Bas Oude Alink
Sven Duwe
Sybe Tabak
Sam Sjoers
Xander Bomert
Wouter Liefaard
Julian Freriks
Timo Könniger
Morris Koetse
Lex Slaghekke

Trainer/coach: Rinke Olthof

Spelverdeler
Midspeler
Passer/loper
Midspeler
Spelverdeler
Passer/loper
Diagonaal
Passer/loper
Passer/loper
Spelverdeler
Libero
Libero
Diagonaal
Midspeler
Teammanager: Jasper Smit

Officials: 1e Scheidsrechter: Arjan van der Leeden, 2e Scheidsrechter: Alex de Kok.
R
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JAN HORSTINK, HEREN 2

Juichen!

Eens in de twee weken staat er
weer een thuiswedstrijd voor
Orion op de planning. Dit levert
iedere keer weer mooie,
mindermooie, maar zeker unieke
momenten op. Eigenlijk weet je
nooit hoe zo’n dag verloopt en
weet je maar één ding echt zeker,
er is veel lawaai in de Sazatopsporthal. Mens die voor hun
rust een wedstrijdje komen kijken
kunnen beter buiten blijven.
Want er wordt nog al wat
geschreeuwd en geroepen binnen
en ook buiten het volleybalveld.

Nu hebben deze uitingen van
lawaai vaak ook een betekenis
die door de jaren heen gevormd
zijn door de meest creatieve
leden van Orion. Nu kan ik mij
voorstellen dat als je hier niet zo
vaak komt je niet altijd begrijpt
wat er nou precies bedoeld
wordt. Of misschien is dit wel
een weggezakt na een coronajaar.
Daarom volgt er hieronder een
opsomming van de meest
voorkomende kreten zodat ook
u, in het vervolg, ‘zinnig’ kunt
mee juichen.

Uitspraak: Heujj! (Juichen)
Van toepassing: Als er een punt gemaakt wordt door Orion of als je
Pasman heet en de bal aan raakt.
Effect: Pasman scoort!
Uitspraak: Groeeenn!
Van toepassing: Als een van de tegenstanders een groen shirt
aan heeft en Orion aan serve is (niet meer van toepassing bij
wedstrijden na 20:00).
Effect: Slechtziende spelers van Orion weten nu waar ze
naar toe moeten serveren.
Uitspraak: Und jetzt kommen die Kamele!
Van toepassing: De tegenstander is van plan een
spinnerserve op te gooien.
Effect: De tegenstander kan verward raken tijdens het
opgooien, it’s super effective.
Uitspraak: Wat een aanfluiting!
Van toepassing: De scheidsrechter beoordeelt een dubieuze
situatie in het nadeel van Orion.
Effect: Vaak geen effect of een gele kaart voor de teammanager.
Uitspraak: Roeii!
Van toepassing: De rally duurt te lang en het publiek geeft aan dat er
eens door geslagen moet worden.
Effect: De aanvaller van Orion gaat er vol voor en de rally stopt, kans
op punt tegen: 50%.

Orion-nieuws, -achtergronden en -wetenswaardigheden

TribuneTalk
Uhn Tiss
Uhn Tiss Uhn Tiss, Baby!
U zult er vast wel eens aan
blootgesteld zijn en het zal ontegenzeggelijk vragen opgeroepen hebben. De muzieksmaak
van de gemiddelde H2/3/4 speler. U kent het wel, deze jongens lopen vaak rond gewapend met een draagbare luidspreker en het gebruik hiervan
beperkt zich allang niet meer
tot de kleedkamer. Daarbij is
ook de grote box voor in de hal
inmiddels ook eens de kantine
ingerold om daar de aanwezige lieden wat muzikale sfeer
door de strot te drukken.
Aangezien de algemene muzieksmaak van de heren onlangs nog als verwarrend en divers beschreven werd, zal ik
vandaag proberen wat duidelijkheid te scheppen omtrent alle muzikale voorkeuren.

Veel jaren 90 geneuzel, classic
househitjes maar ook ‘Bijt-jestrot-door’ gitaarmuziek.
Best wel veel van De Jeugd
van Tegenwoordig.
Cult meezingers als: Tribute –
Tenacious D, Man’s not hot –
Big Shaq, Gay bar – Electric
Six, Scotty doesn’t know - Lustra.
Kijk-muziek: Muziek van
vrouwen uit, bij voorkeur,
Oostbloklanden met even veel
uiterlijke kwaliteiten als autotune.
Meme-muziek: Tikkeltje bijzonder, vaak eurobeat achtige
troep of bekend van games
dan wel wazige series
(Pokémon Theme e.d.).
Wis je zoekgeschiedenis muziek (kijk & luistertip): Caramelldansen - Caramella Girls,
Gimme Chocolate! – Babymetal.

Kwaliteit: Zelden popmuziek,
immer kwaliteit. De typische
herenlijn muziek hoor je dan
ook niet op Q-music, wat natuurlijk de SBS6 equivalent van
de Nederlandse radio is.
Nedersaksisch (vooral populair bij H2): Normaal, Jovink,
Boh Foi Toch & Bökkers.
Omdat Nederlandstalig over
het algemeen gewoon k*t is.
Duitstalig: Denk aan kolderieke partyhitjes als Disco Pogo, alles van Scooter en Hoch die
Hände Wochenende!, maar ook
Jeanny van Falco. Omdat Duits
altijd zo lekker schmútzig
klinkt.

Verder gewoon alles met het
predikaat explicit en wat ook
maar enigszins een dubbele lading heeft. Of om met de woorden van de Bloodhound Gang
te spreken:
“I got somethin'
and it goes thumpin' like this
All you need is
my Uhn Tiss Uhn
Tiss Uhn Tiss”
PP
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In memoriam Tony Overklift Vaupel Kleyn
Eind oktober bereikte ons het verdrietige nieuws dat Tony Overklift
Vaupel Kleyn op 65-jarige leeftijd is overleden. Tony was sinds 2005
lid van onze vereniging en behalve als speler ook als vrijwilliger betrokken en actief.
Zo was Tony door de jaren heen trainer van tal van Orion-teams, zowel recreatief als competitief. Tevens was hij vaak als lijnrechter aanwezig bij thuiswedstrijden van dames 1. Als speler blijven we ons Tony ook herinneren als een gedreven en fanatieke, maar altijd sportieve
en gezellige volleyballer. Een man met een gouden hart en altijd in
voor een lolletje.
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Kotec

Installatietechniek & Onderhoud

ALL
SPORTSWEAR

De laatste jaren was Tony vooral actief bij de recreanten. Als trainer
van dames recreanten 1 en 2 stond hij iedere dinsdagavond in de hal
om ‘zijn dames’ zich in het zweet te laten werken.
En als vaste waarde binnen de ‘Moerbeke-clan’ maakte Tony ook deel
uit van deze groep recreatieve volleybaldames en -heren, die in het Belgische Moerbeke begin juli jaarlijks neerstreken voor een in alle opzichten sportief toernooi en gezellig weekend. Tony genoot immens
van deze weekenden en was al vroegtijdig in de weer met marinades
die hij verzorgde voor de zelf in elkaar geknutselde barbecue als opening van het mooie weekend. Hij was een Bourgondiër van de bovenste plank en een stille genieter van alles wat er zich rond hem afspeelde.
Met Tony verliezen we een enthousiaste, betrokken en gedreven volleyballer, die altijd klaar stond voor zijn teamgenoten en de vereniging. Een Orionman in hart en nieren!
We deden nooit tevergeefs een beroep op hem. Iedereen die Tony als
trainer heeft meegemaakt, liep met hem weg. We verliezen in hem
vooral een zachtaardige volleybalvriend.
Wij wensen zijn vriendin Joke, zijn vader, drie broers en zus, neven en
nichten en andere naasten namens alle leden, vrijwilligers en sponsors
van Orion heel veel sterkte met het verwerken van dit grote verlies.

Vrienden en Sponsoren van de Vriendenclub Orion
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
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
Paula Jansen-van der Marel
R.G.J. Robert Jansen
Thomas Janssen
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
Chris Merkx
Martine Merkx-Willemsen
Medi-Fit
MedSupport Fysiotherapie
MVO Flex
Erwin Nijenhuijs
G. Nijenhuis Beheer BV
Henk en Diny Nijkamp
Huub Nouwen
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Groeiend Groen
Kwekerij - Hoveniersbedrijf
DOETINCHEM-ZELHEM

autoschade

Frits Bloemen

José 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
Cindy en André Schel
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)
Dirk Sparidans
Geert en Marie Thijssen
Hans Tangelder
(Triangel advies)
Michel, Linda en Dex Tieleman
Rik Timmers
Tieleman Bouw BV
Liza,Marjolein en Jan (Tran)
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
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STICHTING VRIENDENCLUB ORION DOETINCHEM

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

