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Vormgeving: 

René Jansen 

Druk: 

Drukkerij Siebelink

Nu dan wel wellicht

Jawel, we waren weer het bokje. 

Maar misschien gaan we 

vandaag dan toch onze eerste 

wedstrijd van 2022 spelen. Dit 

doen we dan wel met een nu 

licht astmatische middenas en 

een immer positieve libero (niet 

te verwarren met die 

hyperactieve libero). Met het 

restant van de groep hebben 

we inmiddels wel weer een 

aantal keer goed kunnen 

trainen en ook Noah 

(“Willy” voor intimi) is 

inmiddels weer aangesloten 

bij de zaaltrainingen. Al dan 

niet in gezelschap van een 

flinke kniebrace. 

In dat opzicht kwam het niet 

persé heel slecht uit dat alle 

wedstrijden hiervoor niet door 

konden gaan. Gezien de 

gemiddelde leeftijd van Heren 3 

is het volledig in ons voordeel 

om zoveel mogelijk 

trainingsuren te maken. Dat het 

seizoen zoals het er nu uit ziet, 

al tot halverwege mei gaat 

duren. Lijkt voor ons dus niet 

persé een probleem. Daarnaast 

is bijna iedereen van Heren 3 

inmiddels een keer een weekje 

met quarantaineverlof geweest 

dus kunnen we nu gewoon weer 

verder werken aan de volleybal 

technische ontwikkeling en voor 

de herstellende cojona patiënten 

ook de conditie.

Nu was de net genoemde 

middenas per definitie al licht 

astmatisch dus om nou te 

zeggen dat wij hier tactische

informatie weggeven valt te 

betwijfelen. Daarnaast mogen 

wij vandaag, hopelijk, aantreden 

tegen het ervaren VVU Heren 2. 

Zij zullen vermoedelijk niet 

zoveel moeite hebben om 

eventuele zwaktes aan onze 

zijde te herkennen. Dus daar 

hoeven we ze ook niet mee te 

helpen. 

Wij kunnen ons zelf wel helpen 

door ook vandaag weer op jacht 

te gaan naar punten. De 

uitwedstrijd in Utrecht 

resulteerde in een verrassende 3-

2 zege. Maar goed, inmiddels 

zijn we dus alweer wat vreemde 

maanden verder en is het een 

geval van “nieuwe ronde, 

nieuwe kansen”.

Dat mes snijdt overigens aan 

twee kanten.

Stand Tweede divisie B

 1 Bovo H1 13 -  45

 2 Pegasus H1 10 -  44

 3 Dynamo Apeldoorn H3 11 -  37

 4 Dros-Alterno H1 11  - 33

 5 SSS H3   9 -  28

 6 DIOS H1   9  - 26

 7 VV Utrecht H2 11  - 23

 8 BVC'73 H1 10 -  21

 9 AETOS H1 11 -  20

10 Scylla HS 1 11  - 17

11 Rabobank Orion H3 10 -  12

12 Volga H1 10  -   9
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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.

Rabobank Orion Heren 3Rabobank Orion Heren 3Rabobank Orion Heren 3

Polstok springenhoog
DOOR SEM BERENDSEN,  HEREN 3

Hallo allemaal, mijn naam is 

Sem Berendsen (ook wel bekend 

als de ‘ervaren spelverdeler of 

‘buffeltje’). Ik ben 15 jaar en ik 

woon in het kleine dorpje Ulft. Ik 

ga naar school op het Isala in Sil-

volde en maak sinds begin dit 

seizoen deel uit van Orion Heren 

3 en heb het enorm naar m’n zin!

Volleybal

Ik maak sinds dit jaar deel uit 

van Orion H3 maar ik volleybal 

al een hele poos. Ik ben begon-

nen toen ik 5 jaar oud was bij Ori-

on in de CMV. Daarna ben ik via 

de jeugdteams en Heren 7 dit 

jaar terecht gekomen in Orion 

H3. Het is soms een bijzonder 

team maar veruit het leukste 

team waar ik mee heb gespeeld. 

Onderhand sta ik al bekend als 

degene die altijd zijn spullen laat 

liggen na een training of als ‘de 

ervaren spelverdeler’. Dat omdat 

ik al een aantal wedstrijden heb 

mogen spelen voor dit team. En 

na een hele Corona-aanval bin-

nen ons team hoop ik dat er daar 

zaterdag weer eentje bij kan ko-

men. Tegen Utrecht nota bene, 

waar we eerder dit jaar onze eer-

ste (zwaarbevochten) overwin-

ning tegen boekte. Dat belooft 

veel goeds!

Motoriek

Ik sta binnen het team ook wel 

bekend om mijn niet al te beste 

motoriek. Ik kwam het begin van 

het jaar vrij goed door maar al 

snel gingen we met school pols-

stokhoogspringen. Als je hoort 

dat je met school gaat polsstok-

hoogspringen denk je al van ‘dit 

is wel redelijk kut’ en ‘hopen dat 

het goed gaat’. Dat bleek al snel 

niet het geval te zijn want na een 

vrij stuntelige sprong ging ik 

door m’n enkel. Nu zijn we een 

paar maanden verder en ga ik 

volgende week touwtjespringen 

met school (in de tussentijd wel 

hordelopen en speerwerpen over-

leefd). Maar de kans dat ik weer 

een rare beweging maak tijdens 

het touwtjespringen is wel aan-

zienlijk groot. Maar we gaan het 

in ieder geval weer proberen. 

Komt vast goed.

Tegelwerk, 
Natuursteen, 
Afwerkvloeren
Ook voor betonlook: 
Badkamers, vloeren, wanden, 
keukens, meubilair…
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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 - BENDE SERVICES SPORT DAMES 1

Al meer dan 10 jaar ondersteunen wij klanten middels een
praktische invulling naar een ISO27001/ NEN751x certificering en
brengen ISO9001 naar eenzelfde management systeem. Ook de
AVG (GDPR) geven wij een praktische invulling. Nieuwsgierig!
Check QR-code of ga naar www.intechrity.nl

Uw partner voor ISO certificering

ISO9001

NEN7510
ISO27001

Privacy

Security

GDPR

Quality

AVG

inTECHrity

Lekker 

weer ballen en alles geven!

Het blijft een competitie van 

hopen dat we mogen ballen. 

Vorige week waren wij helaas 

de oorzaak dat er niet gespeeld 

kon worden. Balen maar niets 

aan te doen.  Ook balen omdat 

de wedstrijd tegen Sliedrecht 

Sport D2 geen groot succes was 

en we dus wat goed te maken 

hadden. De week ervoor goed 

getraind maar helaas kwam dat 

niet tot uiting in die wedstrijd. 

Of het nu ligt aan ritme gebrek 

of dat de tegenstander gewoon 

beter was is lastig te zeggen. 

Feit is wel dat het ritme voor 

mijn team wel belangrijk is. 

Vandaag mogen we weer op het 

veld staan en moeten we 

proberen het ritme snel op te 

pakken. Tegenstander is Bende 

Services Thor D1 dat vorige 

week toch wel verrassend 

Pharmafilter US D1 versloeg met 

3-1. In Thor hebben wij ons ook 

in verslikt. In de met 3-2 verloren 

wedstrijd gebeurde wel veel 

zaken met blessures bij mijn 

team maar Thor was uiteindelijk 

wel de verdiende winnaar. Ze 

hebben zich door de wedstrijd 

heen geknokt met als resultaat 

hun eerste gewonnen wedstrijd. 

Zaak is dat we in deze wedstrijd 

weer aan jullie laten zien wat we 

allemaal in huis hebben en dat 

we de inzet, passie en 

enthousiasme tonen zoals op de 

trainingen. 

Hopelijk helpen jullie ons hierbij 

en wordt het een mooie 

wedstrijd met een goed resultaat 

zodat we na de tijd samen met 

jullie kunnen proosten op 

gewonnen pot.

Over twee weken op 5 maart is 

dan weer de volgende 

thuiswedstrijd tegen de 

huidige koploper 

SOMAS/Activia D1. 

Volgende week 26e 

wordt het NOJK 

gespeeld. Hieraan 

doen twee 

speelsters van 

Dames 1 mee. 

Een leuk toernooi 

waar iedereen kan 

laten zien hoe goed ze zijn in 

hun eigen leeftijdsklasse. 

Succes dames!

Het is zo ver!

Stand Topdivisie B

 1 SOMAS/Activia D1 10 -  28

 2 Pharmafilter US D1 12  - 27

 3 Sliedrecht Sport D2 10 -  25

 4 Ledûb Volleybal D1 12 - 23

 5 VoCASA D1 11  - 22

 6 VollinGo D1 10 -  15

 7 Rabobank Orion D1 10 -  14

 8 ITC/AVV Keistad D1 12 -  13

 9 VCN D2 11  - 11

10 Bende Services Thor D1 11 -    9

11 Volley Tilburg D1 10 -    8

12 Spaarnestad D1 11  -   0
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Rabobank Orion Dames 1

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

OVERBEEK
AUTOBEDRIJF

HUMMELO
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

Bende Sport Dames 1
 1 Kim Brandes 19 jaar 1.82 m Spelverdeelster

 3 Daniëlle Nouwen 27 jaar 1.73 m Passer/loper

 4 Liza Tran 17 jaar 1.92 m Midspeelster

 6 Bente Veenstra 27 jaar 1.78 m Spelverdeelster

 7 Annemarieke Klaasen 22 jaar 1.85 m Midspeelster

 8 Marjolijn Oskam 25 jaar 1.92 m Midspeelster

 9 Sterre Smeitink 19 jaar 1.75 m Passer/loper

 10 Annemiek te Beest 27 jaar 1.84 m Diagonaal

 11 Marlijn Stelwagen 16 jaar 1.83 m Passer/loper

 12 Jaël Veenstra 29 jaar 1.74 m Libero

 21 Merle Bouwmeester 24 jaar 1.67 m Libero

 5 Daphne Wegman 18 jaar 1.77 m Spelverdeelster

 14 Saar Meier 13 jaar 1.72 m  Passer/loper

Trainer/coach: Jeroen Peeters  Fysiotherapeut: Alex Drost

Trainer: Tim ten Pas

Officials: 1e Scheidsrechter Louis Oberije,        2e Scheidsrechter Arjan van der Leeden.

 

 2 Lotte Bijkerk

 3 Sanne de Rooij

 4 Rianne Hulst

 5 Rienke Fijn

 6 Joyce Geuglijk

 7 Marit Geneuglijk

 8 Margo de Wilde

 9 Lizanne Vianen

 10 Lidia Bons

 11 Kellin Lakerveld

 12 Nikki van Herk

 14 Julia van der Wal

Trainer/coach: Sieme Boom
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DOOR ANNEMIEK TE BEEST EN LIZA TRAN, DAMES 1Na 4 weken geen wedstrijd, maar wel hard 

trainen mochten we weer aantreden. Op 

naar het mooie Gouda, of toch niet? 

Ene Carola gooide toen roet in het eten. 

Deze meid is ineens wereldberoemd 

omdat ze goed kan kokkerellen. Ze had 

een paar speelsters van het team van 

VollinGo dan ook aangestoken met haar 

kookkusten waardoor er niet meer genoeg 

speelsters over waren voor onze 

volleybalwedstrijd. De week erop stond 

Carola ons gelukkig niet in de weg (had 

wel gemogen, 'kuch'), maar afgelopen 

zaterdag wel weer. De rollen waren deze 

keer omgedraaid. Niet de tegenstander, 

maar wij waren nieuwsgierig geworden 

naar Carola. We zagen vooraf wel dat de 

reviews wat wisselend waren, maar dat 

hield ons niet tegen. De afgelopen week 

melde zich namelijk zoveel mensen zich bij 

haar kookcursus aan, dat we hadden 

besloten om dit gewoon te proberen nu het 

nog kan. En wij vonden het zeer positief 

uitpakken! Vooral de jeugd heeft het naar 

hun zin gehad met Carola. Wist u dat 

tegenwoordig de jongste van ons team, op 

haar slaapkamer, gewoon kookboeken 

doorspit tot in de late uurtjes opzoek naar 

lekkere recepten? Die heeft het kookvirus 

dus flink te pakken op dit moment.

Maar goed. Niet spelen door interesse in 

Carola, betekent natuurlijk wel dat we de 

koppen bij elkaar moeten steken. Na onze 

team(s)bespreking is één ding in ieder 

geval duidelijk geworden: We gaan hard 

blijven werken, ondanks Carola’s invloed 

op dit moment. Een potje spelen is wat we 

willen, dus gaan we nu knallen tegen Thor 

Dames 1!!!

Wereld-
beroemd 
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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

R A B O B A N K O R I O N H E R E N 2 - V O C A S A H E R E N 1

Waar spelen we voor en het nut van 

de ranglijst.

Er worden weer competitiewedstrij-

den gespeeld na de laatste versoepe-

lingen. Helaas niet van harte. Coro-

na heeft nog heel veel invloed op de 

trainingsopkomst en het wel 

of niet doorgaan van de 

wedstrijden door de be-

smettingen. Een aantal za-

ken vallen op:

Gaan we spelen of stellen 

we uit ?

Tot nu toe gaat gemiddeld 40% 

van de wedstrijden niet door en wor-

den uitgesteld. Er zijn geen regels 

voor. Eén, twee of meerdere besmet-

tingen in het team. Daar wordt soe-

pel naar gekeken en in feite hele-

maal niet. Het sterke vermoeden be-

staat dat teams waar een aantal 

speelsters of spelers blessures heb-

ben ook van deze gulheid van de Ne-

vobo gebruik maakt. Dit geeft een 

uiterst vertekend beeld in de rang-

lijst.

Aantal nog te spelen wedstrijden

Rabobank Orion Heren 2 is samen 

met PDK Huizen de enige ploeg 

waar de uitgestelde wedstrijden 

reeds opnieuw zijn ingepland. Alle 

overige ploegen hebben meerdere 

uitgestelde wedstrijden en daarvan 

zijn er weinig tot nu toe ingepland. 

Worden die wedstrijden nog ge-

speeld of komt er van uitstel afstel? 

Wat opvalt is dat Heren 2 tot en met 

14 mei, vanaf het moment van de 

laatste versoepelingen, in totaal 13 

wedstrijden speelt, waarvan er nu 

3 gespeeld zijn. Van deze 13 wed-

strijden worden er 6 wedstrijden uit 

gespeeld en 7 thuis, waarvan 3 thuis

wedstrijden achter elkaar!

Stand van de ranglijst

Deze is behoorlijk vertekend in Top-

divisie A. Dio/Bedum heeft er 9 ge-

speeld en het valt te bezien of zij al 

hun uitgestelde wedstrijden nog 

kunnen inhalen. Daarentegen heeft 

Webton er 13 gespeeld. Vraag is hoe 

de ranglijst uiteindelijk wordt vast-

gesteld, want er zullen na de komen-

de versoepelingen nog wel meer 

wedstrijden uitgesteld worden.

Gelukkig spelen alle ploegen nog 

wel om te winnen en een goede plek 

op de ranglijst te verkrijgen. Daar-

om is het zeer noodzakelijk dat de 

Nevobo met een ranglijstplan komt. 

Vreemd genoeg is er alleen besloten 

dat er niemand kan promoveren, cu-

rieus. Het is raar dat gedurende de 

competitie nog steeds niet duidelijk 

is hoe er gedegradeerd gaat worden! 

Tovert de Nevobo wederom een ver-

rassing uit de hoge hoed??

Eric 

Stand Topdivisie A

 1 Dynamo Apeldoorn H2 10 -  25

 2 Sudosa-Desto H1 11 -  24

 3 Qoppo/AVV Keistad H1 11 -  23

 4 Rabobank Orion H2 12 -  22

 5 Zalsman Reflex H1 12 -  21

 6 Webton Hengelo H1 13  - 20

 7 VoCASA H2 11 -  18

 8 Madjoe H1 12  - 18

 9 PDK Huizen H1 11 -  14

 10 EVV Bultman-Hartholt H1 12  -   8

 11 DIO/Bedum H1   9 -    7

 12 FOOX Olhaco H1 12  -      4
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Coachbaarheid van een Team.

Hoe geweldig je trainer/coach ook is, zijn of haar inspanningen zijn zinloos zonder een ander cruciaal onderdeel, name-

lijk 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 per-

soonlijke voorbereiding en de gezamenlijkheid van de voorbereiding als team spelen ook een belangrijke rol. 

´Sportief Groot Worden´

Slogan van Breed Motorische Ontwikkeling

Rabobank Orion Heren 2

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 Dik Heusinkveld 31 jaar 2.07 m Diagonaal

 3 Jens Reinders 19 jaar 1.81 m Libero

 4 Maarten Visser 33 jaar 1.90 m Midspeler

 5 Jan Horstink 25 jaar 2.00 m Midspeler

 6 Simon Eelderink 29 jaar 1.96 m Midspeler

 7 Menno van der Ster 20 jaar 1.95 m Passer/loper

 9 Peter te Molder 29 jaar 1.96 m Passer/loper

 10 Rik Reinders 21 jaar 1.85 m Passer/loper

 12 Jurjen Nijkamp 31 jaar 1.90 m Spelverdeler

 13 Dean Rots 23 jaar 1.86 m Spelverdeler

  
  Trainer/coach: Eric Maan Teammanager: Dick van Slooten 

Officials: 1e Scheidsrechter: Louis Oberije,     2e Scheidsrechter: Arjan van der Leeden.

VoCasa Heren 1
Mark Bierens (lib),

Mick Rothof (sv),

Erik Groenen (sv),

Bert Neyrinck (mid),

Hugo Schaap (p/l),

Artem Vlassov (lib),

Guus Vesters (trainer),

Ryan Alsema (mid),

Teun Thijssen (dia),

Koen van den Borden (mid),

Freek van Vliet (mid),

Ties Cornelissen (p/l),

Bert Timmermans (trainer/coach)
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de Zand techniekstrooi
DOOR JURJEN NIJKAMP

Door velen inmiddels al een be-

kende techniek. De echte ken-

ners weten dat deze techniek oor-

spronkelijk afkomstig is van Do-

nitas H1. Sinds de competitie na 

een korte corona-pauze weer is 

hervat in 2022, proberen wij als 

Orion H2 deze techniek ook uit. 

Het is in principe niet moeilijk, je 

laat de tegenstander merken dat 

er wat te halen valt, uiteindelijk 

is dit onderdeel van het plan en 

totaal misleidend. Na een dik ver-

lies in de eerste set en een wat 

minder dik verlies in de tweede 

set, win je de derde set namelijk. 

Het liefst met minimaal verschil 

van 2 punten. De tegenstander 

dacht dat de buit al binnen was, 

maar ineens ontstaat er twijfel. 

Waar kan het toch aan liggen, is 

het de vermoeidheid die toe-

slaat? Deze twijfel zorgt er voor 

dat je de vierde set ook kan win-

nen. Niks lukt meer bij de tegen-

stander. Er worden geforceerde 

fouten gemaakt en hierdoor win 

je deze set met minimale eigen in-

zet. Dan komt de allesbeslissen-

de vijfde set. Hierin ga je vol gas 

geven, want de eerste 4 sets heb 

je namelijk alle energie kunnen 

sparen. Met volle overtuiging 

pak je dan ook deze laatste set en 

de overwinning. 

Nu moet ik toegeven dat onze 

uitvoering van deze techniek 

nog niet helemaal vlekkeloos ver-

loopt. Uit tegen Kampen waren 

we erg goed begonnen. 25-18 en 

25-23 verlies in de eerste twee 

sets, maar vervolgens gingen we 

te vroeg pieken en wonnen we 

de derde set met 16-25. Te veel 

moeite gedaan dus. De tegen-

stander werd op tijd wakker en 

pakte de vierde overtuigend met 

25-18. Einde wedstrijd en geen 

punten. Het plan was om het de 

volgende wedstrijd beter aan te 

pakken. Madjoe kwam naar ons 

toe. Blijkbaar kenden zij de tech-

niek ook al en lieten ons vrij een-

voudig de eerste 2 sets winnen. 

Zij wonnen vervolgens de derde 

set met 23-25. Super effectief 

dus! Maar wij hadden ze door en 

gingen geen fouten maken, maar 

stuurden ze vrij eenvoudig zon-

der punten terug naar Enkhui-

zen. Wat een teringeind is dat rij-

den trouwens, dat terzijde. 

Je zou denken drie keer scheeps-

recht. Een uitwedstrijd bij PDK, 

in de eerste helft nipt met 3-2 ge-

wonnen. Toen hebben we thuis 

onbewust de zandstrooitechniek 

behoorlijk goed uitgevoerd na 

een 0-2 achterstand. Dus dat 

wouden we graag herhalen. 

Kalm aan starten was het doel en 

we werden zoals bedoeld met 

25-18 weggeveegd. Vervolgens 

gingen we wederom te vroeg pie-

ken, we stonden namelijk al 

gauw met 10 punten verschil 

voor. Uiteindelijk hebben we 

met een klein verschil gewonnen 

en dus laten zien dat PDK nog 

wel wat kon bereiken. De derde 

set wonnen we ook met mini-

maal verschil en toen stonden 

we ineens met 1-2 voor. Dat was 

niet de bedoeling. De meesten 

van ons hadden ondertussen ook 

wel zin gekregen in een goudge-

le rakker. Achja, dan pakken we 

de vierde set ook maar meteen. 
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Keiharde groepsimmuniteit

Het zal u wellicht opgevallen 

zijn dat er zo af en toe wat 

wedstrijdjes uitvallen. En met 

af en toe bedoelen we 

wekelijks en met “wat 

wedstrijdjes” bedoelen wij het 

merendeel van alle geplande 

wedstrijden.

U zult wellicht denken dat dit 

een problematisch gegeven is 

en dat het einde nog niet in 

zicht is van de niet te 

benoemen oorzaak. Deze 

oorzaak benoemen wij 

natuurlijk niet omdat hier 

wappies op af komen. Nu heb 

ik wel redelijk vertrouwen in 

uw intelligentie en dat van de 

gemiddelde volleyballer, 

echter ben ik al wel vaker 

teleurgesteld in het leven, dus 

een beetje voorzichtigheid is 

geboden. 

Wij zien het noodgedwongen 

verzetten van wedstrijden 

echter als een stukje 

investering en daar werken 

wij dan ook hard aan. Zo 

wensen wij een eigen 

anderhalve meter regel aan te 

houden, wij gaan namelijk 

graag in iemands aura staan. 

Mochten er besmettingen 

binnen het team zijn, dan 

moet er verplicht geknuffeld 

worden en in de teambus 

zitten wij bij voorkeur met vijf 

man op de achterbank. 

Dan heb je immer pas echt 

een goede reden om je 

wedstrijd te verzetten en geeft 

dit de kans om met het gehele 

team, positieve feestjes te 

organiseren. 

Zo kunnen wij al trots melden 

dat we bij Heren 3 al flink op 

weg zijn naar totale 

immuniteit, derhalve hebben 

we dit jaar ook nog geen 

enkele wedstrijd gespeeld. 

Heren 2 heeft in de 

bekercampagne al 

geïnvesteerd, Dames 2 hebben 

we al enkele weken in 

totaliteit amper gezien en 

Dames 1 en Heren 4 werken 

ook al netjes mee. 

Vermoedelijk moeten we nog 

een aantal keer, na de 

wedstrijd, het huis van “De 

Pasmeneer” kraken voor een 

afterparty en met 15 man in 

de keuken gaan staan (dicht 

bij de koelkast met bier) en 

dan gaat het helemaal goed 

komen. 

Wellicht dat we dan ook 

voor de maand 

juni de 

competitie 

achter de rug 

kunnen 

hebben. 

@Luuk: Haal jij 

vast ff bier?
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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

Groeiend Groen
Kwekerij - Hoveniersbedrijf

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

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

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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