
a

Orion is knock-out in de finale
om de landstitelvolleybal. De
Doetinchemmers gaven niet
thuistegen Dynamo
Apeldoorn toen het er echt
om ging: O-3.

éér moest Orion
langs de Nevo-
bo-delegatie.
Wederomwerd
met zwaar te-

leurgestelde gezichten een zilve-
ren medaille in ontvangst geno-
men. ,,Met dat zilver ben ik wel
een beetj e kl aar", zei aanvoerder
Stijn Held van Active Living
Orion, die zijn teleurstelling maar
moeilijk kon verbergen, terwijl
hij dacht aan de eveneens verlo-
ren bekerÍinale.,,We hebben ook
nu weer kansen gekregen, maar
Dynamo heeft ons in de Íinale
met 3-o verslagen en is dus te-
recht kampioen. Ik denk dat ze in
de finalereeks hun beste spel van
het seizoen hebben laten zien.
Dat hebben ze goed gedaan."

Lang domineerde orion dit sei-
zoen, maar op het moment dat de
prijzen werden verdeeld, was
Orion te licht voor het grote
werk. Dat is de harde conclusie na
drie finalewedstrijden waarin
Orion driemaal moest buigen
voor kampioen Dynamo. Giste-
ren werd het o-3 (zz-z5,zo-25,25-
z7) voor de Apeldoornse ploeg,
getraind door voormalig Ori-
on-trainer Redbad Strikwerda.

lmpact
Het gemis van de geblesseerde
AdamWhite in de afgelopenwe-
ken heeft passend en zeker aan-
vallend pijn gedaan.,,Dat heeft
impact gehad, maar in topsport
mag je je niet verschuilen", stelde
Orion-trainer Dirk Sparidans.,,Ik
dacht dat we dat op konden van-
gen, maar dat is ons niet gelukt."

Sparidans gafaan waar zijn
ploeg zich kan verbetergn. ,,On-
der druk spelen we vaak te vaste
'patronen, we moeten dan rneer
variëren om de tegenstander te
verrassen. Dat wordt vanafde zij-
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Orion faaltweer

kant door mij aangegeven, maar
dat moet nog meervanuit de ion-
gens zelfkomen. We moeten
daarin sneller anticiperen."

Het is een zwaar seizoen ge-
weest, erkende Sparidans.,,Maar
zwaar in de positieve zin, en dan
is dat niet erg. We hebben spor-
tief grote stappen gemaakt."

In de wedstrijd kon Orion het
verschil niet maken. Dynamo ver-
weerde zich taai en was vastbeslo-
ten de vertrekkende spelers Jeroen

Rauwerdink, Frits van Gestel en
Nico Menenschijn een titel als aË
scheidscadeau mee te geven.

Orion wilde heel graag, maar gaf
op de beslissende momenten niet
thuis.

Aanvoerder Held: ,,Je moet ook
niet vergeten dat het voor onze
spelers Jasper Wiikstra, Jan Hele-
nius en Mats Bleeker de eerste keer
is dat ze in de finale staan. Dit ne-
men we met zijn allen mee naar
volgend seizoen."



1-

AA MAANDAG9MEI2022

I em r*roetenwolleybalËite§ aam §Symarme [atem

als het erom gaat

-,." *-ffiffi
À De teleurstelling druipt van de
gezichten van de Orion-spelers
af. rorounveNDENBRINK

et
Bymemoheeffieme
rmat ffi-ffi wgrm§mgem mn
frs tmremht kmrmp§men

- Stijn Held, aanvoerder Orion
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Scandinaviërs vertrekken brj Orion
Voor spelverdeler
Mikkel Hoff was het
zijn laatste duel
voor Orion. ,,lk ver-
trek naar een an-
dere ploeg, maar
heb nog niet beslo-
ten welke dat is",
gaf de Deen na de

derdefinalewed-
strijd aan. ,,Dit is
een enorm teleur-
stellend einde van
het seizoen, maar
ook hier leren we
weer van."
Naast HoÍf, die gis-
tèren de derde set


