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Zuinige gezichten bij de
volleyballers van Orion na de
verloren bekerfinale. Op het
moment dat de eerste prijs
vergeven werd, was Lycurgus
iets beter:2-3.

Remko Alberink
Ëde

Het Doetinchemse Orion
aan de bekerfinale zonder

begon
Adam

White. De passer-loper moest met
een gebroken vinger verstek laten
gaan. Die blessure liep hij op tij-
dens de laarste training richting
het paasweekeinde.

,,Dat is echt heel vervelend voor
het team, maar ook voor hem, als
sporter en mens", stelde trainer
Dirk Sparidans.,,Adam doet er al-
les voor, heeft er een fulltime baan
bij en dan overkomt hem dit vlak
voor deze wedstriid."

Na bekerzeges in 1979, 2013 en
zorT kwam er voor de Orion-man-
nen gistermiddag geen vierde bo-
kaalhij.In Ede stondAcrive Living
orion in de eerste set steeds aan dé
goede kant van de score. De ploeg
serveerde goed, spelverdeler Stiin
Held had aanvallende opties te
over om uit te kiezen en er werd
goed gescoord. De tweede set tapte
Lycurgus uit een iets ander vaatje.
Orion moest in de achtervolging
en kwam steeds terug, tot 9-9, l3-
L3 en 22-22.In de slotfase was Ly-
curgus iets doortastender in het
naar de grond slaan van de bal.

Thriller
Na setwinst voor Orion in set drie
ontaardde de vierde spelreeks in
een thriller. Orion kreeg na 23-23
negen matchpoints op rij, maar
benutte ze niet. ,,AIs je een 23-20
voorsprong nog verspeelg danver-
dien je het misschien ook wel
niet", zei mid-speler |asper Die-
fenbach na afloop.

In de slotfase van de vijftle set
bleek Lycurgus effeciever. Die-
fenbach:,,Hier mogen we een dag
van baleq dan moeten we ons
maar richten op de titel."

,,Ik denk dat Lycurgus op de be-

.g Orion treurt, rnet (v.l.n.r.)
Joonas Jokela, Tiimen Laane
en Jan Helenius.
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slissende momenten iets beter
serveerde", zo probeerde aanvoer-
der Stijn Held het kleine verschil
te duiden.,lkvond ons niet slecht,
maar in die reeks van negen mat-
chpoints hebben we ons geen
goede kans gecreëerd."

Held had steeds geloof in een
goede afloop gehouden. ,,Ik merkte
ook geen stress in de ploeg na de
verloren sets, maar dit is heel erg
jammer", zeihii, het feest van Ly:
curgus met broertje Markus Held
(ex- Orion) aanschouwend.

Verlies
Het verlies in de kampioenspoule
tegen Dynamo betekende paasza-
terdag al het einde van een lange
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- Stijn Held, Orion

reeks zonder nederlaag. Die serie
van gewonnen duels liikt weinig
waard en het zou kunnen dat na de
verloren bekerÍinale er nu extra
druk op de naderende play-offs om
de landstitel ligt.

,,Ikvoel geen druk", meldde Spa-
ridans. ,,Het is een voorrecht om
bij deze club te mogen werkerl
met deze spelers en met deze staf,
Door onze serie wedstrijden die
we hebben gewonner! hebben we

de competitie glans gegeven."
Het is echter een hard gelag dat,

nu de eerste prijs verdeeld wordq
Orion niet meer heerst zoals het
dat maaíden deed. Het zijn mooie
woorden van trainer Sparidans,
maar prijzen winnen is het doel.
Die symboliseren namelijk hoe ge-
slaagd een seizoen werkelijk is.

Lycurgus-Orion 3-2 (18,-25, 25 -
23,22-25,35-33í5-12)


