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15.00 uur Rabobank Orion  - Volga GaanderenH3  H1
17.30 uur Rabobank Orion  - DIO Bedum Groningen H2 H1
17.30 uur Rabobank Orion  Laudame Financials VCN Capelle a/d IJssel  D1 - D2
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V R I E N D E N C L U B O R I O N D O E T I N C H E M

Met in het achterhoofd nog de prachtige beelden van 
Doetinchem tijdens de uitzending van The Passion 
lees ik het verslag hierover in een plaatselijke krant 
waarin o.a. staat dat Nederland nu kan zien dat 
Doetinchem uit meer bestaat dan voetbal (De 
Graafschap) en volleybal (Orion).
          Hoe trots mogen we zijn deel uit te maken van 
een club die onze stad landelijke bekendheid 
bezorgd? Leden, vrijwilligers en bestuursleden van 
zowel Active Living Orion als Rabobank Orion 
hebben de afgelopen vijftig jaar keihard en met 
passie gewerkt om dit te bereiken.
          Dus ja, we mogen best een beetje trots zijn. 
Alhoewel de resultaten van de topteams van VV 
Orion het afgelopen seizoen niet erg aansprekend 
zijn (die van de Graafschap evenmin), die van Heren 
1 zijn dat des te meer. Ongetwijfeld zult u 
vanmiddag anders naar de wedstrijden kijken en de 
passie van de orion-spelers herkennen die ons al zo 
veel jaren kijkplezier opleveren.

Onnodig dus u veel kijkplezier te wensen.

René Jansen.

TRIBUNE-INFO
Tribune Info is een uitgave van 
de Vriendenclub Orion en 
verschijnt  iedere thuiswed-
strijd van de hoogst spelende 
Orion-teams. 

Redactie 
Jan Bosma
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Wil je ook een bijdrage leveren 
aan de Tribune Info
of heb je op/of aanmerkingen 
stuur deze dan naar

(plaatsing onder voorbehoud) 

 

De Vriendenclub is in 2006 
opgericht door clubiconen 
Henk Bazen en René Wiggers 
met als doel Orion meer 
financiële middelen te 
verschaffen. D e club telt 
inmiddels meer dan 200 
(betalende) leden.

Huidig Bestuur

René Wiggers, Voorzitter a.i.
Jan Bosma, Secretaris
Holmer Bruggink,Penningm.
Hans Albers, Lid

Hoofdsponsor VV Orion

      STICHTING VRIENDENCLUB ORION DOETINCHEM

vriendenclub@orionvolleybal.nl

Bij de voorplaat:
Saar Meijer in de 
wedstrijd tegen VoCaSa.
(Foto: Peter Oskam)

Passie



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

Door Alex Stein, trainer/coach Heren 3

RABOBANK ORION HEREN3 - VOLGA GAANDEREN HEREN 1

Stand 
Tweede divisie B

Op 12-jarige leeftijd ben ik 

begonnen met volleyballen 

in Israël bij Hapoel Mate-

Asher. Nu, 32 jaar later, ga ik 

voor het eerst helemaal stop-

pen met volleybal. Ik ben al 

eens eerder gestopt als spe-

ler maar af en toe ook weer 

begonnen. 

Mijn laatste comeback was re-

centelijk. Namelijk afgelopen 

volleybalseizoen. En die ein-

digde in een blessure. Een 

duidelijk signaal van mijn 

lichaam. Maar nu ga ik hele-

maal stoppen. Ik voel dat de 

tijd gekomen is om andere 

dingen te gaan doen. Wat pre-

cies weet ik nog niet. 

      Ik vind het symbolisch 

dat mijn laatste thuiswed-

strijd tegen Volga uit Gaan-

deren is. Tegen de mannen 

die ik getraind en gecoacht 

heb en waarmee ik met veel 

plezier in het veld gestaan 

heb.  Ik draag een warm hart 

voor beide verengingen.

      Ik ben 7 jaren geleden bij 

Orion begonnen als trainer-

coach van Dames 2. Na een 

degradatie heeft Marco mij 

voorgesteld om naar de he-

renlijn te gaan. “Dat past be-

ter bij jou”. En hij had hij ge-

lijk. Tijdens de 6 Orion-

herenjaren ben ik met de am-

bitieuze, talentvolle en 

vede�en van Heren 3 van de 

Eerste klasse naar Tweede di-

visie gegaan! Daar ben ik 

zeer trots op! Trots op de 

jongens/mannen waarmee ik 

dit bereikt heb! Ook spelen er 

jongens/mannen van Heren 3 

nu in de Eredivisie en bij Ori-

on Heren 2 in de Topdivisie. 

In het begin bestond Heren 3 

(toen nog Heren 5) alleen uit 

jeugdspelers (Jaap). Daarna 

kwamen er langzaamaan wat 

oudere spelers bij. En ze 

noemden zichzelf “de 

Vede�en”. Na meer dan 10 

jaar coach beschouw ik mij-

zelf ook maar als een Vede�e, 

een “Vede�e”coach. 

     Nu nog één thuiswed-

strijd. En dat ook nog eens te-

gen mijn “oude” team. We 

hebben de eerste ronde in 

Gaanderen met 3-1 verloren. 

We gaan ons best doen om 

een beter resultaat neer te 

ze�en. Ik wil iedereen bij Ori-

on bedanken voor de pre�ige 

samenwerking. En wie weet 

misschien gaat het kriebelen 

over een tijdje. Want je weet 

maar nooit, niets is voor altijd 

en alles verandert continue, 

de bal is rond en bij het vol-

leyballen bestaat er geen ge-

lijkspel. 

Veel kijkplezier vanmiddag. 

 1 Pegasus H1 16 -  72

 2 Dynamo Apeld. H3 17  - 62

 3 Bovo H1 17  - 56

 4 SSS H3 16  - 51

 5 DIOS H1 14  - 44

 6 VV Utrecht H2 17  - 41

 7 Dros-Alterno H1 17  - 41

 8 BVC'73 H1 16  - 31

 9 Scylla H1 18  - 32

10 AETOS H1 14  - 23

11 Rabobank Orion H3 19  - 28

12 Volga HS 1 15  -   9

Mijn laatste
volleybalwedstrijd

thuis!

Voorlopig



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

Fo
to

: R
ob

er
t v

an
 d

e 
Ge

ve
l

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

Sjaak Böhmer jr, Bart Icking, Stephan Italiaander, Ruben Jolink, Paul Krul
Dennis Lonink, Lennart Reinbergen, Björn Schoppers, Kes Stevens, Dennis Sluyter,
Mitchell Versteegen, Robert Wink. Trainer: Bas Ernst, coach: Lennart Reinbergen.

Volga Gaanderen Heren 1Volga Gaanderen Heren 1Volga Gaanderen Heren 1



Het gedachtegoed van de Geestelijk leider

Iets waar de gelouterde Heren 3 speler 
overigens prima mee overweg kan. Be-
halve Gustav dan, maar die opereert 
sowieso in een ander gedeelte van het 
logaritmische spectrum van geluidsin-
tensiteit. Zo ergens rond de 96dB, in 
enthousiaste status, na circa drie bier, 
weten wij uit ervaring.  Maar dat ge-
heel terzijde. 

Nu bleef het aanvankelijk stil. De bood-
schap a�omstig van de man die kan 
spreken zonder te praten, was zoals al-
tijd duidelijk. Het zou voorlopig zijn 
laatste seizoen als trainer zijn. Even 
geen volleybal meer. Na een periode 
met o.a. zes jaar als trainer bij het 
opleidingsteam van de vereniging. 
Hier kon, laat ik het maar direct zeg-
gen, de meest gewaardeerde trainer 
van de vereniging (mocht u ook trainer 
zijn, no hard feelings), immer zijn stem-
pel drukken op de steeds veranderen-
de verzameling van jonge en minder 
jonge jongens. Waarbij overigens ook

de 30+ers ook nog genoeg te leren had-
den. Iets wat ook nog zichtbaar werd 
toen Alex afgelopen seizoen kort zijn 
entree maakte als speler. Volleyballen 
is net als fietsen blijkt. Je verleert het 
niet. 

En wij vergeten het niet. De titanium 
kaaklijn. De stroom aan flauwe grap-
pen wanneer er twee bier in gaat (met 
als running gag, de immer terugkeren-
de bus Echte Enkhuizer jodekoeken). 
De magistrale anti-rijm bij het Heren 3 
SinterKerstEnNieuwPinksterenPa-
senFuckYouEvent. Het feit dat onze 
trainer die ons kennis liet maken met 
mindfullness en power yoga, zelf altijd 
de meeste kaarten pakte. De rijvaar-
digheid van de man, de busrit overle-
ven was immer de eerste overwinning 
van de dag. We vermoeden dat het 
meisje in die lesauto er nog steeds wak-
ker van ligt. 

De eeuwigdurende naamsverwarring: 
Ooit veranderde Niek in Nick, dit sei-
zoen werd Ties, Thijs en werd Nick, 
Niek (H3 Oplossing: Ties de ‘Kleine Boe-
toe’ noemen en van Nick, Neck! maken). 
En last but not least, de a�eer tegen 
sterrenmun�hee. 

Want dat is ook goor. 

Al met al: Bedankt voor de jaren Alex, 
wij ploeteren nog even verder. 

Punt voor punt. 

Heren 3

Het sloeg drie maanden geleden in als een bom. De Geestelijk leider had ge-
sproken op de maandagavond training. Zoals we dat van de Geestelijk leider 
gewend zijn. Rustig, zachtjes en met mild gebroken Nederlands. Als een soort 
Nederlandstalige Yoda, maar dan beter. 

. . . de immer terugkerende bus 
  Echte Enkhuizer Jodekoeken . . .        
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Stand
Topdivisie B

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 - LAUDAME FINANCIALS VCN DAMES 2

Afgelopen tijd alweer druk 

bezig geweest voor volgend 

seizoen waarin besloten is 

dat ik nog één jaartje mag 

blijven. Voor mij is het be-

langrijkste dat de dames heel 

graag wilden dat ik nog 

bleef. Na een goed gesprek 

met Kees Stelwagen heeft hij 

te kennen geven de nieuwe 

manager van het team te wil-

len zijn. Heel belangrijk om 

mij te ontlasten met alle rand-

zaken om het team heen. 

Ook Tim heeft te kennen ge-

ven nog een jaar te willen blij-

ven en we zijn in contact met 

nog een assistent-trainer.    
          Ook gaat de krachttrai-

ning weer beter opgepakt 

worden. Met Medi Fit, al een 

aantal jaren onze vaste plek 

voor de krachttraining, zijn 

we in gesprek over de 

krachttraining met voor vol-

gend seizoen een intensieve 

begeleiding, meer toegespitst 

op de individuele speelster.

Dan maken we ook vorde-

ringen bij het team wat 

speelsters betreft. Kim, Merle 

en onze aanvoerster Daniëlle 

gaan ons team verlaten. 

Allen met uiteenlopende re-

denen.
Daar tegenover kan ik jullie 

twee nieuwe speelsters aan-

kondigen. Emma Roesink, di-

agonaalspeelster van Aetos 

Dames 1 en Esmee Schreurs 

van Longa’59 Dames 1 heb-

ben al toegezegd en we ho-

pen te komende tijd via 

Instagram meer speelsters 

aan jullie voor te stellen. Ook 

de speelsters die blijven zul-

len we via Instagram ken-

baar maken.

Maar goed nu eerst dit sei-

zoen nog maar even een goe-

de boost tot het einde geven. 

Beginnend met vandaag.  

Veel plezier!

Alweer mijn laatste stukje van dit 

bijzondere seizoen. Met nog twee 

wedstrijden te gaan is dit onze laatste 

thuiswedstrijd. Het bijzondere seizoen 

eindigt na 20 wedstrijden en niet zoals 

gewoonlijk na 22. De wedstrijden tegen 

Volley Tilburg en Ledub worden niet meer 

gespeeld. Vandaag nog een potje tegen 

VCN uit Capelle aan de IJssel en volgende 

week uit naar VollinGo uit Gouda. 

Hopelijk kunnen we het na een moeilijk 

seizoen nog een goed einde geven. 

 1 SOMAS/Activia D1 19  - 53

 2 Sliedrecht Sport D2 18  - 42

 3 Pharmafilter US D1 20  - 43

 4 Ledûb Volleybal D1 19  - 37

 5 VoCASA D1 19  - 35

 6 ITC/AVV Keistad D1 19  - 24

 7 VCN D2 21  - 26

 8 Volley Tilburg D1 19  - 23

 9 VollinGo D1 16  - 16

10 Rabobank Orion D1 18   - 17

11 Bende Serv. Thor D1 18  - 17

12 Spaarnestad D1 18 -    3
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Laudame Financials VCN Dames 2

Officials: 1e Scheidsrechter Jan Klappe,     2e Scheidsrechter Margot Verhoef.
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 1 Kim Brandes 19 jaar 1,82 m Spelverdeelster

 2 Daphne Wegman 18 jaar 1,77 m Spelverdeelster

 3 Daniëlle Nouwen 27 jaar 1,73 m Passer/loper

 4 Liza Tran 17 jaar 1,92 m Midspeelster

 5 Saar Meijer 13 jaar 1,76 m Passer-loper 

 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

Trainer/coach: Jeroen Peeters  Fysiotherapeut: Alex Drost
 
Trainer: Tim ten Pas

Rabobank Orion Dames 1
 1 Ilse Bruijne 28 jaar 1,73 m Passer/loper

 2 Eva Geurts 26 jaar 1,65 m Spelverdeelster

 3 Lieke Vergeer 28 jaar 1,90 m Diagonaal

 4 Dominique van der Lee 30 jaar 1,92 m   Midspeelster

 5 Noa Sonneville 16 jaar - Passer/loper

 6 Anouk van der Zee 17 jaar - Passer/loper

 7 Desy Poiesz 19 jaar - Spelverdeelster

 8 Ellen Geraats 24 jaar 1,84 m  Passer/loper

 9 Liza van Lent 28 jaar 1,82 m  Midspeelster

 10 Sandra Buitendijk 25 jaar 1,78 m  Passer/loper

 11 Rosa van Agteren 26 jaar 1,82 m  Diagonaal

 12 Fuerra Everaert 22 jaar 1,66 m  Libero

Trainer/coach: Lennart Mijnans

Assistent coach: Marjolein Verhaaf



. . . de laatste thuiswedstrijd. 

Het was wederom een bijzonder sei-

zoen waarbij we dan weer wel en 

dan weer niet mochten trainen of spe-

len vanwege Corona met ups en voor-

al veel downs... Desalnie�emin heb-

ben we zoveel mogelijk gespeeld als 

we konden en hebben we veel men-

sen die ons hierbij blijven onder-

steunen. 

Onze vaste veldopbouwer Herbert, 

die tot op de millimeter nauwkeurig 

het net ophangt en oh wé als je je daar-

mee bemoeit. Onze zaalcoördinator 

Pauline, die er altijd voor zorgt dat de 

organisatie de hele dag goed verloopt. 

Onze vaste teller Karin, die er elke 

thuiswedstrijd weer klaar voor zit. 

Onze nieuwe manager Kees, die er-

voor zorgt dat alles tot in de puntjes 

geregeld is en het land door rijdt om 

te fluiten. Onze vaste fotograaf Peter, 

die vaak zowel uit als thuis prachtige 

plaatjes schiet. En natuurlijk waren jul-

lie er als trouwe supporters altijd voor 

ons het afgelopen seizoen!

Naast het bedanken van de mensen 

die ons ondersteund hebben, willen 

we ook drie meiden bedanken voor 

een on�e�end leuk seizoen (of meer-

dere seizoenen). Onze toppers Merle, 

Daniëlle en Kim! Helaas gaan zij stop-

pen en zul je ze vandaag nog één keer 

thuis zien shinen. Wil je ze nou nog 

een keer zien, ze zullen vast en zeker 

ook gaan shinen op het Orion feest op 

21 mei in hun gouden pakkies. Dus 

zorg dat je erbij bent!

 

Tot de laatste wedstrijd, het feest en 

natuurlijk volgend seizoen allemaal!

 

H e t i s 
a a n g e b r o k e n . . .

DOOR
ANNEMIEK KLAASSEN,
DAMES 1

Foto: Peter Oskam

5
Gold PartyGold PartyGold Party

#NoGoldNoGlory

Mind 
the Date 

stMay 21
plus two



Orion in actie voor 
Voedselbank
Van dinsdag 19 tot en met 
maandag 25 april organiseert 
Rabobank Orion als club een 
inzamelingsweek voor de 
Voedselbank in Doetinchem, 
die in het teken staat van het 
WK Volleybal Vrouwen. Aan 
de hand van een ‘boodschap-
penlijstje’ kun jij vele 
gezinnen helpen in de regio. 
Doe jij ook mee?

Wekelijks geeft de 
Voedselbank met haar 
vrijwilligers voedselpakket-
ten aan gezinnen die daar 
zelf niet in kunnen voorzien. 
Mogelijk ken je zelf ook 
mensen in jouw omgeving 
die hier noodgedwongen 
gebruik van moeten maken. 
Het aantal gezinnen dat 
afhankelijk is van de 
Voedselbank, groeit daarbij 
terwijl het aanbod van 
(gezond) voedsel afneemt.
Daar willen we ons als 
vereniging voor inzetten 
door een speciale inzame-
lingsweek voor de 
Voedselbank te organiseren. 
Deze bijzondere week vindt 
plaats van dinsdag 19 tot en 
met maandag 25 april. Help 
jij ook mee om deze actie tot 
een succes te maken?

Toen
In 1979 werd de 
Sportschoenenfabrikant 
Quick uit het Gelderse 
Hengelo Orion’s eerste 
sponsor. Hierdoor kreeg 
Orion twee streepjes vóór
op de andere volleybalclubs 
in de regio: namelijk twee 
blokbanden op de
sportschoenen.
Waarom stopte Quick in die 
tijd geld in sport? 
Manager/directeur H.A.
Ritzer: ,,Natuurlijk gaat het 
om reclame. We proberen via 
een topvereniging naamsbe-
kendheid te krijgen. In
de zaalsportwereld hebben 
we juist sterke sympathie 
voor onze buurman
Orion. Het is een hardwer-
kende vriendenkring. Ik heb 
geen enkele behoefte
om me met de interne gang
van zaken te bemoeien, ik 
ben zelfs geen lid.’’
Ritzer geeft toe dat het effect 
van reclame via Quick Orion 
moeilijk te meten is. ,,Dat is 
onmogelijk, maar je kunt het 
wel proeven . . . Als ik een
verzorger het veld zie 
opkomen met z’n koffertje 
met de naam Quick ben

ik supertrots. Komt dat op 
tv, dan zeg ik: ,,We zitten 
weer gebakken.“
In 1981 nam kunsstoffenpro-
ducent Ubbink uit Doesburg 
het stokje over van Quick.

MJT Doezum
Dat we willen blijven 
ontwikkelen en verbinden is 
bekend. We hebben in het 
grijze verleden meerdere 
malen geproefd aan de sfeer 
en ambiance van het 
(internationale) jeugdtoer-
nooi MJT te Doezum, 
provincie Groningen.

Het MJT Doezum is de enige 
Nationale Jeugd Klassieker 
en is een begrip in het 
Nederlandse jeugdvolleybal. 
Dit toernooi, van woensdag 
25 tot en met zaterdag 28 mei 
2022,  is al tijden een 
bakermat voor fraai jeugd-
volleybal op hoog niveau. 
Een absolute ervaring en 
meerwaarde voor elke speler 
en speelster. Menig latere 
(eredivisie) topper heeft hier 
zijn opwachting gemaakt.

Dat het toernooi populair is 
bleek wel uit het feit dat er 
een draft moest plaats 
vinden voor deze 43e editie. 
Er waren namelijk veel meer 
inschrijvingen dan beschik-
bare plekken. Het is ons 
echter gelukt een inschrijving 
te realiseren voor de 
volgende jeugdteams:
Jongens A, Jongens B
Meiden B.

Beduusd kwam Hennie van 
Haarlem donderdagavond 
14 april de spelzaal van de 
Saza Topsporthal binnen. 
Niets vermoedend of viel 
het kwartje meteen bij het 
zien van alle versieringen? 
Hennie zou een onverwach-
te huldiging te wachten 
staan voor 50 jaar actief vol-
leyballer binnen Orion.

         De wedstrijd tegen 
KSH moest een jubileum-
wedstrijd voor Hennie wor-
den. Laat nou juist dit duel 
door een blessure aan de 
neus van de spelverdeler 
voorbijgaan. Dat mocht de 
pret niet drukken.

Hennie werd vooraf in het 
bijzijn van teamgenoten, fa-
miliedelen, vrienden en oud-
volleyballers flink in het zon-
netje gezet. De jubilaris werd 
toegesproken door erelid       
René Wiggers, die een speci-
aal wedstrijdshirt overhan-
digde. Voor Hennie in de 
nieuwe outfit gehesen werd, 
moest  hij volgens het proto-
col van Orions kledingteam 
wel tekenen voor de borg.

        Vervolgens werd een ex-
tra editie van de Tribune-
Info overhandigd, een uitga-
ve van de Vriendenclub Ori-
on. Dit bulletin verschijnt bij 
iedere thuiswedstrijd van de 
hoogst spelende teams. René 
Wiggers, voorzi�er ad inte-
rim van de Vriendenclub: 
,,Vanavond is dat Heren 6.  
Daarom dit collectors item 
met op de voorkant  de Gol-
den Boy.’’

        Na de huldiging werd 
er ook nog gevolleybald. He-
ren 6 won het duel in de 1e 
klasse C met 4-0  (25-23, 25-
17, 25-14, 25-13 ) en kon in 
de laatste wedstrijd van het 
seizoen vijf winstpunten toe-
voegen aan het totaal. 

Heren 6. 

Staand: Mark Luesink (6), Wouter 

van Toor (2), Frank van Minnen 

(11), Maarten Damen (8), Rob 

Koekkoek (9). Geknield: Wouter Jan-

sen (3), Jeroen Westdijk (7), Hennie 

van Haarlem (2), Tim Geur�en (1)



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

door Eric Maan, trainer/coach Heren 2

RABOBANK ORION HEREN 2 - DIO BEDUM GRONINGEN HEREN 1

Stand
Topdivisie A

De 
laatste 

weken 
hebben we 

behoorlijk wat 
tegenslag. Dat 

heeft geleid tot een 
aantal verliespartijen, 

waarna de excuses over tafel 
vlogen. Drie spelers papa 
geworden, Jurjen een 
weeklang buikloop en 
Menno en Rik konden niet 
spelen vanwege enkelpro-
blemen.

       In tegenstelling tot 
andere Topdivisieteams in 
onze poule wilden we de 
wedstrijden spelen en 
hebben we corona niet als 
excuus gebruikt. Gevolgen 
zijn er niet of nauwelijks op 
de ranglijst. De positie 5/6/7 
is wel veilig gesteld, dit door 
de toepassing van de 
waardeloze coëfficiënten-
regel, die alleen maar heeft 
geleid tot minder motivatie.

Uit bij Dio, Keistad en thuis 
tegen het altijd frivole EVV 

 werden geen punten gepakt.

       

Hoe de selectie er zaterdag 
uit zal zien is nog onbekend. 
Jurjen en Maarten zijn weer 
aangesloten. Menno, Rik en 
Dik zijn nog een vraagteken. 

Toch zullen de boys alles uit 
de kan willen trekken om 
revanche te nemen op de 
uitnederlaag bij Dio. 

Dat was een zware pot met 
nogal wat nagesputter van 
Dio in Vizier op volleybal. In 
de kantine was er een andere 
winnaar heb ik vernomen. 
Wellicht met minder eigen 
publiek zullen zij zich op een 
andere manier opstellen.

Ik zal daar niet bijzijn helaas.           

          Tijdens de laatste 
thuiswedstrijd, 9 april, heb ik 
afscheid genomen van het 
team, ook in dit blad, 
aangezien ik gisteren aan de 
heup ben geopereerd. Ik zal 
er alles aan doen om de 
wedstrijd toch live te kunnen 
volgen, maar denk niet dat 
de artsen daar blij mee 
zullen zijn.

Succes mannen!

 1 SV Dynamo Apeld. H2 15  - 37

 2 Sudosa-Desto H1 15  - 35

 3 Qoppo/AVV Keist. H1 19  - 41

 4 Zalsman Reflex H1 22  - 43

 5 Rabobank Orion H2 20  - 32

 6 Madjoe H1 18  - 27

 7 VoCASA H2 18  - 26

 8 Webton Hengelo H1 22  - 31

 9 PDK Huizen H1 15  - 15

10 EVV Bultm.-Hart. H1 17  - 15

11 DIO/Bedum H1 16  - 13

12 FOOX Olhaco H1 19  -   9

           Het
seizoensdipje einde-

           van Heren 2
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 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 Midden

 5 Jan Horstink 25 jaar 2,00 m Midden

 6 Simon Eelderink 29 jaar 1,96 m Midden

 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 
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DIO Bedum Groningen Heren 1

OVERBEEK
AUTOBEDRIJF

HUMMELO

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

Officials: 1e Scheidsrechter Patrck Besseling, 2e Scheidsrechter      Boy van Mourik, Beoordelaar Martijn Meulenkamp.

Rabobank Orion Heren 2

De PR-afdeling van DIO

kon/wilde geen teamfoto en

teamgegevens aanleveren!



Tegelwerk, 
Natuursteen, 
Afwerkvloeren
Ook voor betonlook: 
Badkamers, vloeren, wanden, 
keukens, meubilair…
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Gold PartyGold PartyGold Party

#NoGoldNoGlory

Mind 
the Date 

stMay 21
plus two

Op naar 
de eindronde NOJK
Op zaterdag 16 april speelde 

een viertal Rabobank Orion 

selectiejeugdteams hun hal-

ve finalerondes op de Neder-

landse Open Jeugd Kampi-

oenschappen (NOJK). Jong-

ens A en meisjes C plaatsten 

zich succesvol voor de eind-

ronde op zaterdag 21 mei 

a.s. en scharen zich daarmee 

bij de beste acht teams van 

Nederland in hun leeftijds-

klasse.

Met enige absenties en wat 

knip- en plakwerk reisde de 

jongens A selectie af richting 

Emmen. In de eerste wed-

strijd tegen Avior liepen de 

zaken allerminst op rolletjes. 

Het team o.l.v. Teun Merkx 

speelde deze wedstrijd ge-

lijk. De opvolgende wedstrij-

den tegen gastheer Emmen 

en Side Out uit Slagharen 

werden overduidelijk ge-

wonnen. Daarmee eindigde 

het team als eerste in de pou-

le, en bij de jongens betekent 

dat een automatische plaat-

sing voor de eindronde!

Meisjes A speelde haar halve 

finaleronde naar behoren en 

boven elke verwachting in 

de Pickerhal te Eibergen, 

waarvoor met de hakken 

over de sloot in de voorron-

de plaatsing was afge-

dwongen.  Complimenten 

aan het team dat het zich 

heeft geschaard onder de bes-

te 16 ploegen van Neder-

land. Een knappe prestatie!

Meisjes C plaatste zich in 

Wijk bij Duurstede vol over-

tuiging voor de eindronde. 

Het team o.l.v. Myrthe Brou-

wer en Wilhelm de Ruijter 

veegde in de poule de vloer 

aan met achtereenvolgens 

Peelpush, VV Flits, en Tau-

rus, en kruiste vervolgens 

overtuigend naar de finale-

ronde via Dinto Warmenhui-

zen. Het team maakte daar-

mee de hoge verwachtingen 

waar, en mag tevens 21 mei 

a.s. aantreden in de eindron-

de NOJK. (Marco Buiting)
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DOOR JURJEN NIJKAMP

Heren 2 verliest
bijna  100 jaar
ervaring
Als u dadelijk gaat zi�en voor de laatste wedstrijd van 
het seizoen 2021-2022 van Orion H2, zorg er dan voor 
dat u goed zit! Zorg dat de blaas leeg is, u voorzien 
bent van een natje en een droogje en warm de 
stembanden vast op. Want deze wedstrijd tegen 
DIO/Bedum is er één waar u geen seconde van wilt 
missen.

          Dit is namelijk de laatste mogelijkheid om het 
sterrenensemble van Orion Heren 2 in zijn volledige 
glorie te aanschouwen. Het paradepaardje van de 
vereniging waar ‘jong’ talent en ervaren vede�es in een 
ideale mengverhouding zorgen voor sprankelend 
volleybal. Het niveau van deze helden in Oranje-Blauw, 
is gebouwd op een stevige fundering van vede�es. 
Deze fundering is gestoeld op vele uren noeste 
trainingsarbeid. Gemaakt in een tijdperk waarin 
schouders nog niet kraakten, knieën nog niet piepten 
en tenen nog gewoon recht waren. Dit zal de laatste 
wedstrijd zijn dat Dik, Jurjen, Maarten en Memmo voor 
Orion Heren 2 spelen. De drie eerst genoemden zijn 
goed voor ± 30 jaar ervaring en Menno voor ± 10 jaar 
maar een veelvoud aan talent. 

         De drie vede�es voelden vorig jaar hun 
verantwoordelijkheid om de Achterhoekse volleybal 
genenpoel te continueren en omdat je niet vroeg 
genoeg kan beginnen, worden deze heren full-time 1 op 
1 jeugdtrainer. Memmo gaat in Nijmegen op kamers 
om zich volledig te kunnen focussen op bier drinken 
zijn studie. 

         Daarnaast zal de man die alles op volleybalgebied 
al gezien heeft, per levensjaar 5 volleybaljaren bijschrijft 
en per seizoen minimaal 1 gewricht vervangt, Eric 
Maan, Heren 2 ook verlaten. Gelukkig blijft deze 
lopende volleybal-Wikipedia wel binnen Orion. 

Dus geniet van het spektakel en drink na de tijd met 
ons een klein drankje!



TribuneTalk
 

Elk jaar weer he�elfde liedje. Alhoe-

wel, het is voor het eerst in pakweg 

drie jaar maken we weer eens een sei-

zoen afmaken, afijn u kent het wel. 

Aan het einde van het seizoen maak 

je even de balans op voor jezelf. Het 

doet allemaal een beetje pijn, je bent 

vermoeid en je bent eigenlijk wel blij 

dat het binnenkort even weer over is. 

Daarbij maak je kort de overweging 

‘ga ik dit komend seizoen nog weer 

opnieuw doen?’ Daarbij volgt dan 

snel de overweging ‘Heb ik dan iets 

beters te doen?’ En daaruit volgt dan 

alweer snel je antwoord. 

          Thuis zi�en gaat immer ook ver-

velen, weten we uit ervaring. 

Een andere sport is geen optie, voet-

bal is voor arbeiders, sportscholen 

zijn kut saai en vol met instagram-

mende einzelgängers met koptele-

foons op (met adem in-adem uit-

instructie) en hardlopen kun je niet, 

en dat schijn je ook nog eens buiten te 

moeten doen. Bléh.

          Nee dan maar beter gewoon 

nog een seizoen door. Blij zijn dat je 

niet de enige dertiger bent in je team. 

Je erover verbazen dat je nog steeds 

pak hem beet twee keer zo oud bent 

als je jongste teamgenoot (Al wordt 

mijn ervaren spelverdeler deze zomer 

alweer 16, ’t gaat snel). 

          En als het seizoen weer begint 

ga je opnieuw merken dat de ploeg 

nog steeds jong is. De dertiger op 

midden gaat klagen dat hij zich toe-

schouwer in z’n eigen wedstrijd voelt 

omdat de pass ruk is. Twee andere 

dertigers gaan op het grootste talent 

lopen schelden elke keer als hij ver-

zuimt dat net genoemde talent in te 

ze�en. Ergens in februari krijgt ieder-

een een mental breakdown om er ver-

volgens eind maart achter te komen 

dat er toch nog weer vorderingen ge-

maakt zijn. 

        Dan vertrekt het talent van de 

ploeg naar een hoger team, want je-

zus wat is die 

goed geworden 

en begint het hele 

verhaal opnieuw. 

Herhaal dat tot je 

echt stuk bent, en 

wordt dan trai-

ner. Het blijft een 

mooi spel. 

PP

Same old
 old same
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