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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

SEIZOEN 2022-2023 JAARGANG 51

 Installatiematerialen voor professionals 

Kotec
Installatietechniek & Onderhoud 

Bij de voorplaat: 

Ondertekening van het 

hoofdsponsorcontract door 

Louw Fokkinga (Rensa 

Family) en Henk Hendriks 

(voorzi�er Orion), geflankeerd 

door de talenten Saar Meijer, 

Maren Vloedgraven en Ties 

Buiting.

Ondanks het feit dat twee van de drie wedstrijden 

geen doorgang vinden, de nieuwe wedstrijdtenue’s 

nog niet binnen zijn, waardoor geen teamfoto’s 

gemaakt konden worden gemaakt en andere 

problemen heten wij u van harte welkom op de 

eerste speeldag van het nieuwe seizoen.

          Na het bekend maken van het niet doorgaan 

van de wedstrijden van Dames 1 en Heren 2 besloot 

de redactie geen Tribune Info uit te geven. De 

uitgave die u nu leest verschijnt alleen digitaal en zal 

dus zaterdagmiddag niet in druk in de hal liggen.  

          Voor velen onder u zal het allemaal niet zo 

veel uitmaken want ze kunnen weer hun vertrouw-

de gang naar de sfeervolle sporthal op Zuid maken.

Heren 3 bijt dus vandaag de spits af met de nieuwe 

trainer/coach Hans ten Dam (die ook als speler 

Heren 2 gaat versterken). Over drie weken volgt dan 

hopelijk wel weer een volledige programma. In de 

Tribune Info zal dan o.a. ruim aandacht zijn voor de 

nieuwe hoofdsponsor Rensa Family.

René Jansen

Valse start



V O O R B E S C H O U W I N G

Door Hans ten Dam, trainer/coach Heren 3

Rabobank Orion Heren 3 - Dros Alterno Apeldoorn Heren 1

1 Thom van den Heuvel, 2 Olaf Schäffer, 3 Thijs Brabander, 4 Marnick Bredenoort, 

5 Marco van Zuidam  6 Rik Dijkhuis, 7 Jochem van Hintum 8 Jurre Nijhof, 

9 Yvar Beumer, 10 Jesse Schuitemaker, 11 Wessel van Lunzen, 12 Robin van Capelle. 
Trainer: Richart van Rijn.

Rensa Family Orion Heren 3Rensa Family Orion Heren 3Rensa Family Orion Heren 3

Een nieuw tijdperk is aang-

ebroken bij het derde team 

van Orion. Nadat ze jaren-

lang geïnspireerd zijn ge-

raakt door Israëlische tek-

sten en spreuken van Alex 

Stein heeft Heren 3 een 

nieuwe trainer/coach. Mijn 

naam is Hans ten Dam en ik 

heb de lastige taak op mij 

genomen om mijn voor-

gangers werk een goed ver-

volg te geven. Ik zal me hier-

onder even kort voorstellen, 

zodat jullie een beter beeld 

over mij krijgen.

Mijn naam is dus Hans en ik 

ben 25 jaar oud. Ik ben opge-

groeid in een klein dorpje in 

Twente, genaamd Beuning-

en. In mijn jeugd heb ik bij 

Devoko en Set-Up’65 gevol-

leybald. In die tijd was ik een 

zeer groot talent en werd ik 

geselecteerd voor jeugd/jong 

Oranje. Door een knieblessu-

re moest ik mijn serieuze vol-

leybalcarrière beëindigen. 

Nu zal ik, naast trainer/ 

coach van Heren 3, te be-

wonderen zijn als pas-

ser/loper van het tweede 

team van Orion. 

          Maar genoeg over mij 

en mijn vroegere carrière. 

Ik had begrepen dat dit 

stukje vooral over de voor-

bereidingen van het team 

moesten gaan, dus zal ik nog 

kort beschrijven hoe de voor-

bereiding gegaan is. 

We zijn nu een maand aan 

het trainen en de eerste oe-

fenwedstrijden zijn al ge-

speeld. De oefencampagne is 

begonnen tegen Barchem. 

Met goede servicedruk en 

veel aanvallende punten 

werd deze wedstrijd redelijk 

makkelijk met 4-0 gewon-

nen. Tijdens de wedstrijd 

bleek dat we moeten blijven 

oppassen voor de bekende 

dipjes, die trouwens niet on-

bekend zijn voor dit team. 

          De week daarna werd 

er een vierkamp gespeeld in 

Zuidlaren. Na een moeizame 

eerste set, waarbij de beken-

de dipjes terugkwamen, wer-

den alle andere sets en wed-

strijden overtuigend gewon-

nen. Dit resulteerde direct in 

de eerste prijs van het nog 

prille seizoen, namelijk een 

krentenbrood o.i.d. van de 

plaatselijke bakker. Echter 

zal vandaag blijken hoe we 

er echt voorstaan, we treden 

aan tegen Alterno uit Apel-

doorn!

1 Ties Buiting, 2 Gijs Heusinkveld, 3 Luuk Pasman, 4 Teun Merkx, 5 Twan Smeitink, 

6 Noah Wortelboer, 7 Jelte Bies, 8 Jeroen Luesink, 9 Sem Berendsen, 

11 Peter-Paul Dijkman, 12 Nick Smeitink. Trainer: Hans ten Dam, coach: Marco Buiting.
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U kent het wel. De zomervakantie is 

achter de rug, je bent ineens weer 

meerdere malen in de week in een 

sporthal met al je disfunctionele 

teamgenoten (want eigenlijk zijn we 

allemaal een klein beetje stuk). 

Daarbij worden er wat oefenpotjes 

gepland en net nadat je op 

zondagavond na een “teamweekend” 

met zondagstoernooi in een 

benauwde Zuid-Larense kutschuur 

en alle logische nachtelijke escapades 

met veel te jonge vrouwen (Dames 2 

was er ook namelijk en om duidelijk 

te zijn voor de meelezende papa’s en 

mama’s, uw zoons zijn niet onheus 

bejegend hoor, alles voltrok zich 

zonder stra�are feiten), eindelijk 

rustig neerploft op de bank voordat 

de ellende van je werkweek weer 

begint, valt het kwartje. 

          Kak! Volgende week is de 

eerste echte wedstrijd alweer. 

Gevolgd door de gedachte: Shit, nu 

moet ik weer circa 300 woorden 

ellende aan elkaar hangen in een 

dusdanige manier dat het, veel te 

lange zinnen gaat vormen, die 

eventueel samen een verhaal met 

enige cohesie zullen moeten 

voorstellen.   

          En daar zit hem een beetje de 

crux. Ik kan mij inmiddels namelijk al 

niet meer herinneren hoe lang ik deze 

pagina in dit boekje al van vulling 

voorzie en het zal natuurlijk 

vervelend zijn als ik te veel in 

herhaling ga vallen. Wat hoe dan ook 

gaat gebeuren trouwens. En daarbij, 

werkelijk niemand gaat deze 

specifieke uitgave van het boekje 

lezen. Er komt namelijk ook niemand 

kijken. Aangezien het zaterdagse 

volleybal aanbod vrij karig is in dit 

“openingsweekend” doordat er 

inmiddels alweer flink geschoven is 

met wedstrijden. 

          Komt u toch? Dan moet u 

natuurlijk wat te lezen hebben. 

Gelukkig heb ik in al mijn wijsheid 

hier de Cheese Mechanic gehanteerd. 

Een term uit de game wereld die 

zoveel betekent als dat je de te 

overkomen obstakels overwint door 

het uitbuiten van fouten in het 

(game-) ontwerp. 

          En zo zit ik 

inmiddels alweer 

ruim aan mijn 

woordjes en heeft 

u ook nog iets 

geleerd. Hulde!

PP

 Cheese Mechanic

    Waar Heren 3 
zoal naar uitkijkt . . .

DOOR NOAH WORTELBOER

Zoals elk jaar is het de 

traditie dat we een 

teamweekend houden met 

ons allen. Dit jaar had het 

opleidingsteam van Orion 

zich neergestreken in een 

scoutingsgebouw in het 

noordelijke Veendam 

samen met het tweede 

damesteam van Orion. 

U zal misschien het gevoel 

krijgen dat de (jonge) 

mannen hier erg content mee 

waren, maar in de busrit 

naar Veendam werd al snel 

besloten dat geen enkele 

vrouw toegang zou krijgen 

tot de slaapruimte van uw 

geliefde mannen, omdat wij 

onze ingecalculeerde vier tot 

vijf uurtjes slaap hard nodig 

zouden hebben voor de 

vierkamp op zondag.

          De plannen voor het 

teamweekend waren van 

tevoren heel simpel. Door 

een wisseling in de 

technische staf van het team 

was er namelijk ruimte in de 

planning. Geen poweryoga, 

teambuilding, praten over 

cirkels en andere 

Hebreeuwse teksten, maar 

uw mannen gingen Heren 2 

afzeiken in Assen en daarna 

Dames 2 uitlachen in Zuid 

Laren. Deze, toch wel 

verrassende, vrijheid werd 

als zeer pre�ig ervaren en 

nadat we Dames 2 hadden 

aanschouwd, kwam het 

moment waarnaar we 

allemaal uitkeken: bier 

drinken (en wijn voor 

glutenvrije Gijs). 

          Wij namen deze taak 

zeer serieus en we hebben 

ons goed vermaakt die 

avond. Iemand had zich iets 

te goed vermaakt die avond, 

waardoor hij het zeer 

wenselijk vond dat er een 

teiltje naast hem stond, 

zodat de pils en wijn zich op 

een snelle, maar niet zo 

hygiënische manier, uit het 

lichaam kon verwijderen. Dit 

deed echter geen a�reuk 

aan het spel van de 

middenman met een 

titanium pin, aangezien hij 

acht uur later de sterren van 

de hemel speelde. Over de 

wedstrijden gesproken (niet 

geheel onbelangrijk). 

We hebben volleyballes 

gegeven aan een paar 

onbekende noordelijke 

teams en de eerste prijs 

meegenomen naar huis! 

          Een prima afsluiting 

van het teamweekend 

waarbij we bij sommige 

mensen een culturele 

voetafdruk hebben 

achtergelaten.


