
Zaterdag 8 oktober 2022
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15.00 uur Rensa Family Orion Heyendaal Nijmegen  - H3  H1
 17.30 uur Rensa Family Orion  - Zalsman Reflex Kampen  H2 H1
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V L O E R V E R W A R M I N G

netterden
NETTERDEN ZAND EN GRIND BV
WINNING - VERKOOP ZAND EN GRIND

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

TRIBUNE-INFO
Tribune Info is een uitgave van 

de Vriendenclub Orion en 

verschijnt  iedere thuiswed-

strijd van de hoogst spelende 

Orion-teams. 

De digitale versie vindt u op: 

orionvolleybal.nl/tribune-info 

Redactie 
Jan Bosma
Jaël Veenstra
René Jansen

Fotografie: 
Gevel Fotografie 

Vormgeving: 
René Jansen 

Druk: 
Drukkerij Siebelink

Wilt u ook een bijdrage leveren 

aan de Tribune Info of heeft u 

op- of aanmerkingen stuur 

deze dan naar

info@vriendencluborion.nl

(plaatsing onder voorbehoud)
 

De Vriendenclub is in 2006 

opgericht met als doel 

financiële middelen te 

verschaffen voor de landelijk 

spelende teams en de talenten 

teams. 

Huidig Bestuur

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

Hoofdsponsor VV Orion

      VRIENDENCLUB ORION

SEIZOEN 2022-2023 JAARGANG 52

 Installatiematerialen voor professionals 

Kotec
Installatietechniek & Onderhoud 

Bij de voorplaat: 

Dames 1 neemt afscheid van het 
publiek na de laatste thuis-
wedstrijd van het afgelopen 
seizoen.

Waarschijnlijk zit u nu ontspannen op de tribune en bladert 
door deze TI heen. Om u heen zorgen tientallen mensen voor 
een gezellige drukte. Vaders, moeders, broertjes, zusjes en 
andere volleybal-lie�ebbers die Orion een warm hart 
toedragen. Vrijwel niemand in de hal heeft in de gaten dat zich 
tussen hen ook een grote groep mannen en vrouwen, jongens 
en meisjes bevindt die al vanaf vroeg in de morgen voor een 
hectische drukte zorgen. Zij zijn niet gekomen voor de 
gezelligheid, ook al hebben ze veel plezier in hun bezigheid, zij 
zorgen ervoor dat alles op rolletjes verloopt zodat u ongestoord 
van deze middag kunt genieten.

          Gemotiveerd onbezoldigd helper oftewel vrijwilliger dus. 
Al ver voor aanvang van de competitie, en lang voor de 
wedstrijd-dag druk bezig in de organisatie en op de werkvloer: 
zonder hen had u hier nu niet gezeten. 

          Ja, ik weet het, de wedstrijd begint zo en wat hierboven 
staat wist u al lang. Maar wat u waarschijnlijk niet wist is dat er 
een groot tekort is aan vrijwilligers wiens taken nu door 
anderen erbij gedaan moeten worden die daardoor overbelast 
raken en hun plezier in de bezigheid verliezen. 

          Het is waarschijnlijk nooit in u opgekomen: vrijwilliger 
worden bij uw favoriete club, onmisbaar deel worden van de 
Orion Family. Voelt u zichzelf niet geroepen hiervoor kunt u 
misschien vader, moeder, broertjes, zusjes of anderen die Orion 
een warm hart toedragen hiervoor motiveren. Doet u tóch wat 
voor Orion. Fijne middag.

René Jansen

2 3

Vaders, moeders, 
broertjes, zusjes . . .
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Met de ondertekening van 
de sponsovereenkomst 
bekrachtigden Louw 
Fokkinga namens Rensa 
Family en voorzitter Henk 
Hendriks van Orion de 
vierjarige samenwerking. De 
sponsoring kan gezien 
worden als de verzilvering 
van een traditie die terug-
gaat tot de jaren zestig van 
de vorige eeuw. Toen 
maakte Phoenix ’68, één van 
de voorlopers van Orion, al 
dankbaar gebruik van de 
sponsorkas van Rensa. 
Toenmalig penningmeester 
Jan Bloem stond herhaalde-
lijk bij Frits Heijink aan de 
Plakhorstweg op de stoep 
om de directeur voor de 
goede zaak te winnen. Frits 
is de vader van Erik,  ooit 
manager van Heren 1, die bij 
Rensa in de jaren tachtig als 
commercieel directeur en 
eigenaar aan de slag ging en 
inmiddels is gestopt.       
         “Bij Rensa Family 
geloven we in talent en de 
kans dit talent verder te laten 
ontwikkelen. We dagen 
mensen uit het beste uit 
zichzelf te halen en, sámen 
met anderen, te groeien. Die 
ambitie delen wij met Orion 
en aan die verdere groei 

dragen wij als hoofdsponsor 
graag bij”, zegt Louw 
Fokkinga, lid van de huidige 
directie. 
        Henk-Jan Wegman, 
sinds vijf jaar CEO, bevestigt 
de woorden van zijn collega 
met een verwijzing naar 
twee tegeltjes in zijn kantoor. 
‘Eerst de beste, dan de 
grootste’, luidt de eerste 
spreuk,  de tweede: ‘Samen 
zorgen wij ervoor dat het 
goed komt’.  

Wegman voegt daaraan toe 
dat zoiets alleen lukt als 
iedereen, ‘dus personeel en 
directie’, er samen de 
schouders onder zet. ‘Die 
doelstelling past bij ons en 
bij Orion, al jaren lang één 
van de toonaangevende 
verenigingen in Nederland. 
Zowel bij de heren als bij de 
dames.’
        Wegman (51) trekt 
daarbij een vergelijking 
tussen sport en bedrijfsleven. 
‘Het  gaat om de ontwikke-
ling van talent. Je wilt 
uiteindelijk de beste 
worden.’  

Ondertekening van het contract 
door Louw Fokkinga en Henk 
Hendriks, geflankeerd door de 
talenten Saar Meijer, Maren 
Vloedgraven en Ties Buiting.

De geschiedenis van het in 
2023 zeventigjarige Rensa 
bewijst zijn gelijk. ‘Wij 
begonnen klein als een 
Achterhoeks familiebedrijf in 
1953, maar zijn inmiddels 
uitgegroeid tot een internati-
onale groothandel die als 
toeleverancier in de installa-
tiesector opereert.’ Rensa 
Family bestaat uit de Rensa 
Family Company en onder 
meer de gespecialiseerde 
groothandels: 
Albrand,  Gafco, Gévier, 
Inexeon, CEA (Duitsland), 
DEWEtech (Duitsland)Libra 
Energy, Rensa Verwarming 
& Ventilatie, Uniprest 
(Roemenië) en Verholt.

Rensa Family
nieuwe

hoofdsponsor
 

Rensa Family

is de komende vier seizoenen 
hoofdsponsor van volleybalvereniging 

Orion uit Doetinchem.

De internationale groep van specialisten 
voor de installatiewereld is al vele jaren 

als sponsor aan Orion verbonden en 
intensiveert die relatie nu door ook haar 

naam aan de vereniging te koppelen.

De vereniging heet thans

Rensa Family Orion.
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        Rensa Family heeft niet 
alleen een warm hart voor 
sport, maar ook voor het 
goede doel en cultuur. Zo 
kan voetbalclub De 
Graafschap  op ondersteu-
ning rekenen, maar ook 
Amphion en locale evene-
menten. Ook wordt  er veel 
gedaan aan Achterhoek 
promotion en is de stichting 
‘Warmte voor het kind’, 
opgericht vanuit het bedrijf, 
zeer actief.  ‘Het gaat erom 
dat kinderen in Roemenië 
het ’s winters niet koud 
hebben in het klaslokaal.  
Ons personeel legt sinds het 
zestigjarig bestaan daarvoor 
maandelijks een bedrag op- 
zij. Dank zij ons Roemeens 
dochterbedrijf weten we 
daar de weg.’  

Henk-Jan Wegman en Louw 
Fokkinga.

        Henk-Jan Wegman heeft 
een sportieve achtergrond. 
Voetbalde in zijn geboorte-
plaats Scheemda (Gr.) bij 
zaterdagclub CVSB en 
volleybalde in Enschede, 
tijdens zijn studie technische 
bedrijfskunde  aan de TU, bij 
de recreanten van Haram-
bee. Die ervaring kwam 
goed van pas bij zijn komst 
naar Doetinchem. Lacht: ‘Dat 
was bij het volleybalteam 
van Vredestein. Met de 
Hordijkjes en Jan Bosma uit 
de Orion familie plaatsten 
wij ons zelfs voor de finale 
ronden van het Nederlands 
kampioenschap.’  
Tegenwoordig houdt hij zijn 
conditie op peil met 
hardlopen. ‘De halve 
marathon, dus 21 kilometer. 
Ik zoek altijd de mooiste en 
leukste uit.’  

        Voorzitter Henk 
Hendriks is trots op het 
vertrouwen dat Rensa 
Family in de volleybalvere-
niging stelt. “Wij zijn erg blij 
met Rensa Family als nieuwe 
hoofdsponsor. Dit bedrijf 
geeft er al jaren blijk van een 
warm hart voor onze 
vereniging te hebben en dat 
is nu omgezet in een 
hoofdsponsorschap. 
Daarnaast delen we de 
ambitie om talent te 
ontwikkelen en ik ben ervan 
overtuigd dat we elkaar hier 
ook de komende jaren in 
kunnen versterken.” 

Verzilvering van dik vijftigjarige traditie

6 7
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Stand 
Tweede divisie B

8 9

Na twee jaar een gebroken 
competitie te hebben gehad, 
hopen we dit jaar weer op 
een volledig seizoen. De af-
gelopen weken zijn we al 
weer volle bak aan het trai-
nen (en oefenwedstrijden 
spelen) om de eerste wed-
strijden fit en voorbereid te 
beginnen. Vandaag spelen 
we onze tweede wedstrijd 
tegen Heyendaal H1. Over 
Heyendaal heb ik nog niet 
zoveel zinnigs te vertellen, 
want ik heb nog geen idee 
wat we dit jaar kunnen ver-
wachten.

Over ons team weet ik ge-
lukkig wel iets meer en daar-
om zal ik in deze eerste voor-
beschouwing kort even een 
overzicht geven over onze 
teamsamenstelling. Orion 
Heren 3 is opgebouwd uit 
drie passerlopers (Ties, Je-
roen en Pepe) de laatst ge-
noemde is onze 'blessaboy', 
wat inhoudt dat hij door een 
knieblessure helaas nog niet 
mee kan spelen de komende 
tijd. Verder hebben wij twee 
libero's (Nick en Gijs), Gijs is 
een 'semi-blessaboy' en zal 
voorzichtig aan steeds meer 
ingezet kunnen worden. De 
middens (Twan en Luuk, 
laatstgenoemde, inmiddels 
ook stuk) zullen komend sei-
zoen ervoor gaan zorgen dat 
elke geslagen bal van de te-
genstander direct weer voor 
hun eigen voetjes terug zal 

komen. Daarnaast hebben 
we nog twee diagonalen 
(Teun en Jelte) en nog twee 
spelverdelers (Sem en No-
ah). 

         Het gros van deze jong-
ens kunnen we nog schalen 
in de jonge talenten die ko-
mend jaar zullen gaan groei-
en en elke wedstrijd meer 
punten zullen maken. Maar 
naast deze jonge goden, heb-
ben we ook nog een drietal 
oude ro�en die met al hun er-
varing en wijsheid de jeugd 
moet gaan helpen om een sta-
biele spelbasis te vormen. Al 
met al hebben we een mooie 
mix van talent, ervaring en 
doorze�ers waarmee we er 
in ieder geval een leuk sei-
zoen van kunnen maken.   
          Mochten de mannen er 
zelf niet helemaal uitkomen, 
zullen Marco en/of ik langs 
de zijlijn staan om de nodige 
coaching te verrichten. De 
eerste 'echte' wedstrijd (de 
vorige was een simpele 1-0 
vanaf set 4) die we vandaag 
zullen gaan spelen gaan we 
natuurlijk voor de volle 
100% aanvliegen met als 
doel de gasten uit Nijmegen 
met zo min mogelijk punten 
te laten vertrekken. 

Veel kijkplezier, er mag ge-
klapt, aangemoedigd en ge-
juicht worden!

 1 DIOS H1 2 -  10

 2 Dros-Alterno H1 2 -  9

 3 VV Utrecht H2 2 -  8

 4 Dynamo Apeld. H4 2 -  7

 5 Rebo Rebelle H1 1 -  5

 6 Heyendaal H1 3 -  5

 7 BVC'73 H1 2 -  3

 8 Scylla H1 1 -  2

 9 Rensa Family Orion H3 1 -  1

 10 AETOS H1 1 -  0

 11 Dynamo Apeld. H3 1 -  0

 12 SSS H3 2 -  0

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

Door Hans ten Dam, trainer/coach Heren 3

Rensa Family Orion Heren 3 - Heijendaal Nijmegen Heren 1

autoschade

Frits Bloemen
DOETINCHEM Tel. 0314 - 34 06 37
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 2 Dros-Alterno H1 2 -  9

 3 VV Utrecht H2 2 -  8

 4 Dynamo Apeld. H4 2 -  7

 5 Rebo Rebelle H1 1 -  5

 6 Heyendaal H1 3 -  5

 7 BVC'73 H1 2 -  3

 8 Scylla H1 1 -  2

 9 Rensa Family Orion H3 1 -  1

 10 AETOS H1 1 -  0

 11 Dynamo Apeld. H3 1 -  0

 12 SSS H3 2 -  0

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

Door Hans ten Dam, trainer/coach Heren 3

Rensa Family Orion Heren 3 - Heijendaal Nijmegen Heren 1
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Hoi, ik ben Sem Berendsen. 

Ik ben 16 jaar oud en ben spelverde-
ler van Heren 3. Ik ben vorig jaar 
nieuw gekomen in dit team en ons 
eerste seizoen was er één van vallen 
en opstaan. Nu zijn we na een fijne zo-
mervakantie aangekomen in het nieu-
we seizoen. We hebben een goede 
voorbereiding gehad, veel gewon-
nen, goed spel laten zien en een ge-
zellig teamweekend gehad. Alle fac-
toren leken dus aanwezig om een goe-
de seizoenstart te beleven. 

Zo trapten we spetterend af met een 
3-1 verlies. Een goed begin is het hal-
ve werk zeggen ze wel eens. Naast 
het pijnlijke verlies raakte ook nog 
eens het halve team geblesseerd. 
Door zacht gezegd wat onhandige 
momenten. Er was dus weer werk 
aan de winkel op de training-
en. Op één van die trainingen 
raakte onze kale midden Luuk 
ook nog eens geblesseerd 
waardoor we te weinig fitte men-
sen hadden om onze uitwed-
strijd in Wageningen te spelen. 
Een grote catastrofe dus. 

Maar elk nadeel heeft zijn 

voordeel zei Johan Cruijff ooit en in 
dit geval was het voordeel groot. 
Want door onze afgelaste wedstrijd 
kon ik de nieuw uitgekomen FIFA 
spelen. Na heel wat oefenen en spe-
len heb ik toch al wel weer een aardig 
goed team. Ik heb ergens al wel spijt 
van de 80 euro die ik er weer aan heb 
uitgegeven maar dat mag de pret niet 
drukken. Een maandje werken bij de 
Albert Heijn in Ulft en het is alweer 
terugverdiend. Na heel wat potjes 
FIFA ben ik weer helemaal opgela-
den. Met alle vertrouwen en focus op 
naar onze volgende wedstrijd aan-
komende zaterdag. 

Zo! Nu terug naar m’n potje FIFA.

Potje FIFA

DOOR SEM BERENDSEN, HEREN 3
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MC3 Kampioen 2021-022
In het weekeinde van 7 mei 
speelden zowel MC1 als MC3 
hun finalewedstrijd voor de 
eerste plek in de competitie. 
MC3 had de zware opgave 
om in de laatste uitwedstrijd, 
tegen de MC2 van VCV uit 
Varsseveld de eerste plek in 
de poule veilig te stellen. 
      Daarvoor was minimaal 
een 3-1 winst vereist. Natuur-
lijk geen makkelijke opgave, 
zeker als er sprake is van kam-
pioenschapsstress. Van het 
laatste was eigenlijk weinig te 
merken achteraf gezien. Uit-
zondering was set 2, waar een 
nipt 25-23 verlies werd geno-
teerd. Maar de overige sets 
werden met overmacht ge-
wonnen onder toeziend oog 
van coach Marjolein Wenting. 
Uiteraard een fraaie beloning 
voor het team, dat het seizoen 
verdiend afsluit met een kam-
pioenschap in de 2e klasse. 
Na de tijd was het natuurlijk 
tijd voor een feestje.

Op de foto MC3
Bovenste rij v.l.n.r: Pleun 
Houthooft, Lieke Jonkman, 
Liz Kuster, Renee Veenhuis, 
Luna de Bruin. Zittend: Naomi 
Thijssen, Hieke Boegman.

Ook MC1 kampioen 
Naast MC3 werd ook MC1 
kampioen. En dan in de 
Hoofdklasse. En daar zijn we 
als club ook zeer trots op.
Nadat het team in de eerste 
helft van het seizoen nipt de 
plaatsing voor de Topklasse 
mis liep, toonde het in de 
tweede  helft aan verreweg de 
sterkste te zijn in de Hoofd-
klasse.
      Van de acht gespeelde 
wedstrijden in deze hoofd-
klasse werd er géén set verlo-
ren. Daarmee liet het team 
van trainer/coach Myrthe 
Brouwer zien dat het on-
genaakbaar was in de tweede 
helft van het seizoen.
          Uiteraard proficiat aan 
de meiden en de begeleiding 
met het behaalde resultaat. 
Ook na de tijd ruimte voor 
een feestje in de stad.

Het team bestaat 
uit de volgende speelsters:
Ellis van Aaken, Esmee van de 
Beeten, Suus Berendsen, Yvette 
Boeijink, Marit Bus, Anne 
Caspers, Madelief Koster en 
Nina van Rijsewijk.

14 15

Zilver
en plek 5 NOJK 21/22
De Meiden C-selectie van 
Orion heeft zaterdag 21 mei 
tijdens de finaledag van het 
Nederlands Open Jeugd-
kampioenschap (NOJK) een 
zilveren medaille gewon-
n e n .  O n z e  J o n g e n s  A -
selectie eindigde op plek 5 
en kan met trots terugkijken 
op hun deelname aan het 
NOJK.
          De C-Meiden speelden 
hun finalewedstrijden in het 
Limburgse Panningen. Na 
een bijzonder sterk optre-
den in de poulefase en tij-
dens de kruisfinales, was 
VC Sneek in de finale te 
sterk voor de meiden, die ge-
coacht werden door Myrthe 
Brouwer en Wilhelm de Rui-
ter.
    Voor de Jongens A-
selectie was Meijel de plek 
waar de finalewedstrijden 
werden gespeeld. En ze be-
gonnen het toernooi prima, 
met een 2-0 overwinning op 
VCV. Daarna werden de 
twee poulewedstrijden te-
gen ZVH en PDK Huizen he-
laas verloren, waarna een 
plek bij de beste vier van Ne-
derland er net niet inzat. 
Maar met hun vijfde plek 
hebben onze jongens onder

leiding van trainer/coach 
Teun Merkx zeker laten zien 
bij de top van Nederland te 
horen, net als onze C-Mei-
den.

EK Bedrijventeams 
sportief en gezellig
Donderdag 23 en vrijdag 24 
juni was onze vereniging 
gastheer van het volleybal-
toernooi van de European 
Company Sport Games in de 
SaZa Topsporthal . Meer 
dan 160 deelnemers uit ver-
schillende Europese landen 
streden met hun bedrijfs-
team om de prijzen in twee 
categorieën: Mixed Open en 
Men Open.

      Uiteindelijk versloeg 
LTSA uit Letland het team 
van Active Living in de fina-
le van de Mixed Open, ter-
w i j l  A s s o c i a t i o n Ve o l i a 
Sport de finale van de Men 

Open op zijn naam schreef 
door EDEKA Minden Han-
nover in de eindstrijd te ver-
slaan. Zowel beide de Mixed 
Open als de Men Open was 
het brons voor de teams van 
Stern Deutschland.
      Donderdagochtend 
startten alle teams met hun 
poulewedstrijden. Hoewel 
vanaf de eerste punten fana-
tiek gestreden werd, bleek 
al snel dat dit EK ook vooral 
om gezelligheid en sportivi-
teit gaan. 
Mede dankzij de inzet van 
de deelnemers, onze vrij-
willigers en scheidsrechters 
is het evenement een spor-
tief en gezellig succes ge-
worden.

Niederländerin 

Mit der 26-jährigen Marjo-
lijn Oskam konnten die Sku-
rios Volleys eine Spielerin 
verpflichten, die in den ver-
gangenen Jahren in den Nie-
derlanden und den USA 
über Jahre hinweg bei Verei-
nen der obers ten L igen 
spielte.

D O E T I N C H E M - Z E L H E M
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Stand
Topdivisie B

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

Door Jeroen Peeters, trainer/coach

Rensa Family Orion Dames 1 - Sliedrecht Sport Dames 1

16 17

Eindelijk mochten we weer. 

Twee weken geleden begon offi-

cieel de competitie maar omdat 

een speelster van VCN meedeed 

aan het WK beachvolleybal U19 

mocht VCN de wedstrijd verzet-

ten. Op 15 september namen we 

voorlopig afscheid van één van 

onze nieuwe aanwinsten Jade 

Veenstra. Ze is even aan het ge-

nieten van een welverdiende va-

kantie.  

In de voorbereiding zagen we een 

opgaande lijn en de vier nieuwe 

speelsters Emma, Jade, Jaydee en 

Esmé vonden al snel hun plek bin-

nen het team. Zeker de laatste 

zondag van de voorbereiding tij-

dens het trainingsweekend wer-

den de speelsystemen duidelijk. 

We speelden tegen Peelpush en 

Set Up (Eredivisie en ex-

Eredivisie) prima wedstrijden. 

Ook Kees, onze nieuwe manager, 

is al van onschatbare waarde ge-

bleken. Regelen van allerlei rand-

voorwaarden om spelen in de 

Topdivisie toch wat professione-

ler te maken en dat is zeer nood-

zakelijk! 

          Het ontwerpteam van Da-

mes 1 heeft de kledinglijn weer 

verder uitgebreid met nieuwe po-

lo’s voor de staf en binnenkort 

ook met een sportlegging voor de 

speelsters. Verder heeft Kees 

heeft zelfs bij restaurant Lola 

voor alle thuiswedstrijden een 

pastamaaltijd geregeld zodat we 

tussen de warming-up-training 

en de wedstrijd een goede sport-

maaltijd hebben. Restaurant Lola 

alvast on�e�end bedankt hier-

voor!!  

                                  www.lola-

doetinchem.nl is ook zeer gezellig 

voor een avondje lekker eten met 

familie en vrienden.

Jammer genoeg moesten we na 

de voorbereiding weer twee we-

ken wachten voordat het echte 

werk kon beginnen. Dit was een 

beetje te merken, ik zag wat span-

ning en voorzichtigheid bij mijn 

team. Logisch vind ik. 

          Volley Tilburg pakte de eer-

ste set maar daarna kwamen we 

helemaal los. Met de aflopende 

setstanden (25-19,25-17 en 25-13) 

gaven we de tegenstander geen 

schijn van kans meer. Vol passie, 

goed serveer- en verdedigings-

werk met daarbij stabiel side-out-

spel sleepten wij de wedstrijd 

makkelijk binnen. Iedereen heeft 

aan deze overwinning een steen-

tje bijgedragen en dat maakt een 

overwinning nog leuker en waar-

devoller. 

          Ook de aanmoedigingen 

vanuit Bali van Jade hielpen hier-

bij mee. Helaas was de livestream 

niet in de lucht (foutje van waar-

schijnlijk de traine �) maar vanaf 

nu zijn alle wedstrijden weer te 

zien via Facebook. Al is het na-

tuurlijk voor ons nog leuker dat 

jullie ons aanmoedigen in onze ei-

gen hal tegen Sliedrecht Sport Da-

mes 2. Altijd spannende potjes.

          De Griekse fabeldichter Ae-

sopus bedacht het spreekwoord: 

‘Een zwaluw maakt nog geen zo-

mer’, al moet ik bekennen dat de 

eerste overwinning heel lekker 

voor het team en mij voelde.  

Nu doorze�en en zorgen dat er 

twee zwaluwen komen! 

 1 Ledûb Volleybal D1 2 - 6 

 2 SOMAS/Activia D1 2 - 6

 3 VoCASA D1 2 - 6

 4 ITC/AVV Keistad D1 2 - 6

 5 Rensa Family Orion D1 1 - 3

 6 Sliedrecht Sport D2 2 - 2

 7 VollinGo D1 2 - 2

 8 Volley Tilburg D1 2 - 1

 9 Armixtos D1 2 - 1

10 Laudame Fin. VCN D1 1 - 0

11 Pharmafilter US D1 2 - 0

12 Spaarnestad D1 2 - 0
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Topdivisie B
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V L O E R V E R W A R M I N G

Kotec
Installatietechniek & Onderhoud 

Sliedrecht Sport Dames 2

Officials: 1e Scheidsrechter Marc Groothuis,     2e Scheidsrechter Rudi Kramer.
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 1 Annemarieke Klaasen 23 jaar        1,85 m      Midspeelster

 3 Emma Roessink 19 jaar 1,85 m      Diagonaal

 5  Sterre Smeitink                   20 jaar      1,75 m     Passer/loper

 7 Bente Veenstra                   28 jaar        1,78 m     Spelverdeelster 

 8 Esmé Schreurs                     25 jaar        1,82 m     Midspeelster

 9 Jade Veenstra                    26 jaar        1,74 m     Spelverdeelster

 10  Annemiek te Molder - te Beest 28 jaar        1,84 m     Diagonaal

 11  Marlijn Stelwagen                 17 jaar        1,83 m     Passer/loper

 12  Jaël Veenstra                     29 jaar        1,74 m     Libero

 14 Jaydee Linthout                  22 jaar        1,82 m      Passer/loper

Trainer/coach: Jeroen Peeters                  Personal trainer: Twan Kraan

Trainer: Tim ten Pas                             Team-manager: Kees Stelwagen

Rensa Family Orion Dames 1
 1 Daphne Hulst 21 jaar Midspeelster 

 2 Sjakkie Donkers 17 jaar Diagonaal 

 3 Senna van de Berg 19 jaar Passer/loper 

 4 Rianne Hulst 16 jaar Passer/loper 

 5 Famke van Rekom 26 jaar Spelverdeelster 

 6 Ellemijn Stevens 20 jaar Midspeelster 

 7 Carlijn Berendsen 25 jaar Diagonaal 

 8 Pamela Bakker 40 jaar Passer/loper 

 9 Femke Zegwaard 16 jaar Diagonaal 

 10 Britt Herwaarden 18 jaar Spelverdeelster 

 11 Solfee Postma 21 jaar Midspeelster 

 12 Mika Pierik 22 jaar Libero 

Trainer/coach: Elroy Bezemer Ass. trainer/coach: Martijn Berendsen

Ass. trainer/coach: Meike Martijn Team-manager: Lisette de Wit

18 19
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Afscheid en welkom
Naast Marlolein Oskam ver-
laten nog drie speelsters 
Dames 1. Danielle Nouwen, 
Merle Bouwmeester en Kim 
Brandes stoppen om uiteen-
lopende redenen met volle-
bal. Inmiddels is de leiding 
van Dames 1 er in geslaagd 
vervangende speelsters bin-
nen te halen. 
           Van buitenaf (kenne-
li jk worden talenten uit 
eigen kweek als o.a. Maren 
Vloedgraven en Saar Meijer 
nog niet rijp geacht de hoof-
macht te versterken) wer-
den aangetrokken de 22-
jarige Jaydee Linthout van 
VC Olympia uit Panningen, 
van Aetos uit Arnhem de 19-
jarige Emma Roessink en 
van Wivoc k wam Esmé 
Schreurs over en van Dash 
Vorden Jade Veenstra (in-
derdaad).

De Grote Clubactie is in-
middels ook weer van start 
gegaan.De bedoeling van 
deze loterij is om de clubkas 
extra te spekken. Van ieder 
lot dat voor € 3,- verkocht 
wordt, gaat € 2,40 direct 
naar de vereniging. 
Ook in 2022 kunt u weer 
S u p e r l o t e n k o p e n . E e n 
Superlot is een groot lot met 
daarop 50 losse loten. Zo’n 
Superlot kost € 150,- en daar-
voor krijgt de koper dus 50 x 
kans op een prijs. Vooral 
geschikt voor bedri jven 
omdat de kosten van het lot 
a f t rekbaar z i jn voor de 
belasting.

Heren 3 sluit 
Ritola Zuidlaren 
toernooi winnend af
Zaterdag 10 en zondag 11 
september stonden voor 
Heren 3 in het teken van een 
afsluitend teamweekend 
ter voorbereiding op het 
aankomende competitiesei-
zoen 2022-2023.
        In deze was, in combi-
natie met Dames 2, gekozen 
voor het toernooi in het 
Noord Drentse Zuidlaren. 
Verbleven werd dit week-
end in de naburige accom-
modatie van scouting Veen-
dam. De dames speelden 
h u n we d s t r i j d e n o p d e 
zaterdag en sloten die af 
met een derde  plek in de 
poule. De heren speelden de  
wedstrijden op zondag.
       Heren 3 liet gedurende 
het tweede  divisie-toer-
nooi zien in staat te zijn pro-
gressie te boeken. Na een 
stroeve start werd er gelijk-
gespeeld tegen DIO/Bedum 
2. De eerste set was eigenlijk 
te slordig, de tweede uit het 
boekje. Daarna pakten de 
heren goed uit door achter-
eenvolgens te winnen van 
gastheer Ritola en de ander 
toernooideelnemer Emmen 
’95. 
       Tekenend was dat na het 
herstel in de eerste wed-
str i jd de ingezet te t ra i-
ningslijn werd door getrok-
ken naar wedstrijd twee en 
drie. Dat heet progressie!

Voorzitter Henk Hendriks
Secretaris Geert Hilferink
Penningmeester Vacant
Wedstrijdleiding Kees Stelwagen
Technische zaken Hennie van Haarlem

Vertrouwenspers. Chantal de Vries

Coörd. mannen Marco Buiting
Coörd. vrouwen Vacant
Coörd. CMV Mark Donkers
Coörd. recreanten Marianne Groothuis
Lijncoördinator Vacant

Sociale media Geert Hilferink
Techn. website Maarten Damen
Webmaster Lambiek Knepflé

Postadres Hof van Edinburgh 41
 7007 GW  Doetinchem
 06 39 85 42 33 
Wedstrijdlocatie SaZa Topsporthal
 Sportweg 1
 7006 GJ Doetinchem
 
Orion is sinds 1969 dé volleybalvereniging 
van Doetinchem. Wat ooit begon als een 
klein clubje enthousiastelingen voor de 
volleybal, is uitgegroeid tot één van de 
grootste volleybalverenigingen van 
Nederland met ruim 450 leden en bijna 
50 teams. In 1985 werd de vereniging 
opgesplits in twee geledingen: Stichting 
Orion Topvolleybal, waaronder Heren 1 
valt en de Vereniging Orion Volleybal voor 
de overige teams. De vereniging werkt 
momenteel onder de naam Rensa Family 
Orion en de Stichting als Active Living 
Orion. Op de website van de vereniging 
staan onder de noemer Historie Orion een 
groot aantal foto’s, tijdschriften en 
documenten die een prachtig beeld geven 
van de afgelopen vijftig jaar.

DEEERSTE
    
thuiswedstrijd!

Mijn naam is Annemarieke 
Klaasen en dit is alweer 
mijn derde seizoen bij Ori-
on Dames 1. Ik ben 23 jaar 
en woon in Almere. Best 
een end weg hoor ik u al 
denken, maar met zo’n leuk 
en gezellig team heb je dat 
er wel voor over natuurlijk. 
Doordeweeks werk ik in 
Bussum op de Vondel-
school als kleuter- en gym-
leerkracht.

 
Ik ben Emma Roessink en 
ik ben bijna 20 jaar. Ik kom 
uit Arnhem en heb altijd bij 
Aetos uit Arnhem ge-
speeld, afgelopen jaar in Da-
mes 1. Uiteindelijk ben ik 
mee gaan trainen bij Orion 
en sinds dit seizoen speel ik 
daar op de diagonaal. Afge-
lopen weekend heb ik mijn 
eerste competitiewedstrijd 
meegespeeld in Tilburg. 
Dit vond ik heel leuk, maar 
ook wel een beetje span-
nend. Op dit moment heb 
ik een tussenjaar dus ik ben 
ook nog van plan een reis te 
gaan maken. Daarom ben 
ik er volgende maand even 
een tijdje tussenuit, want 
dan zit ik in Kaapstad!

Allereerst leuk dat jullie er weer zijn.
Voor de nieuwe mensen op de tribune 
even een klein voorstelrondje, 
want ja, wie spelen er dit seizoen 
met nummer 1 en 3 . . . Wij hopen dat u 
straks mooie acties in het veld gaat zien 
en dat u er volgende keer ook weer bij 
bent.

autoschade

Frits Bloemen
DOETINCHEM Tel. 0314 - 34 06 37
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Vandaag mag het op vele 
plaatsen vernieuwde Orion 
Heren 2 beginnen aan het sei-
zoen 2022-2023. Allereerst zal 
ik even kort de diverse wis-
selingen weergeven. 
Na jaren trouwe dienst heb-
ben we afscheid genomen van 
vier waardevolle spelers. Jur-
jen, Dik en Maarten gaan zich 
wat meer concentreren op het 
familieleven en hun banen. 
Menno is gaan studeren in 
Nijmegen en heeft er voor ge-
kozen om bij VoCASA Heren 
2 te gaan spelen, maar hij 
heeft inmiddels ook al meege-
daan bij Heren 1 van 
VoCASA in de Eredivisie. Dik 
en Maarten helpen ons soms 
op trainingen om te zorgen 
voor de nodige ervaring en 
voor de aanvulling bij blessu-
res of andere reden van afwe-
zigheid.
          Na een aantal jaren ge-
leid te zijn door Eric Maan 
heeft Eric er voor gekozen om 
een stapje hoger zijn deskun-
digheid ten toon te spreiden. 
Hij wordt komend jaar de as-
sistent bij Active Living Orion 
in de Eredivisie. Aan onder-
getekende dus de zware taak 
om de goede resultaten voort 
te ze�en. Gelukkig hoef ik dat 
niet alleen te doen, want er 
zijn maar liefst zes spelers die 
zijn toegetreden tot dit elite-
korps. Zo zijn daar van Twee-
de Divisionist Bovo/Aalten 
drie spelers bij ons team aan-
gesloten. Hidde Huisman is 

een spelverdeler van 26 jaar 
uit Groenlo. Jan Douwe Swij-
tink is een middenblokkeer-
der van 28 jaar uit Aalten. Ro-
bin Jansen keert na een aantal 
jaren in Aalten weer terug op 
het oude nest. 
          De drie andere nieuwe 
zijn alle drie passer/loper. 
Allereerst Hans ten Dam van 
Aetos (tevens trainer van He-
ren 3) en vanuit Heren 3 is het 
supertalent Koen Sanders 
doorgeschoven. Shalev Saala 
is met zijn 30 jaar een bijzon-
der welkome kracht om ons 
team te versterken.
          Dan nu naar het nieuwe 
seizoen. Na een gedegen voor-
bereiding met natuurlijk de 
nodige hobbels en ook fantas-
tische ervaringen zijn we 
klaar om aan te treden tegen 
een sterk begonnen tegen-
stander, Reflex uit Kampen. 
Zij hebben al vijf punten, dat 
betekent dat dit talentvolle 
team nog niet heeft verloren. 
Wij hopen natuurlijk dat ze 
na vandaag in ieder geval heb-
ben ervaren hoe het is om te 
verliezen. Dit zal niet makke-
lijk worden, daar zij beschik-
ken over een aantal jeugd-
internationals. Wij zullen met 
al onze middelen de strijd 
aangaan. Hard werken is daar-
bij het keyword. 
          Ik wens u een bijzonder 
fijne wedstrijd en zorg dat u 
zich laat horen vanaf de tribu-
ne!

Stand
Topdivisie A

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

Door Marc Donker, trainer/coach

Rensa Family Orion Heren 2 - Zalsman Reflex Heren 1
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Zaterdag 22 oktober 20.00 uur

Active Living Orion H1
Numidia vc Limax H1

 1 Sudosa-Desto H1 3 - 9

 2 DIO/Bedum H1 2 - 6

 3 Zalsman Reflex H1 2 - 5

 4 Qoppo/AVV Keistad H1 2 - 3

 5 Madjoe H1 1 - 2

 6 Webton Hengelo H1 2 - 2

 7 Rensa Family Orion H2 0 - 0

 8 VoCASA H2 1 - 0

 9 Dynamo Apeldoorn H2 1 - 0

10 Bruins Olhaco H1 1 - 0

11 PDK Huizen H2 1 - 0

12 EVV Bultman-Harth. H1 2 - 0



Vandaag mag het op vele 
plaatsen vernieuwde Orion 
Heren 2 beginnen aan het sei-
zoen 2022-2023. Allereerst zal 
ik even kort de diverse wis-
selingen weergeven. 
Na jaren trouwe dienst heb-
ben we afscheid genomen van 
vier waardevolle spelers. Jur-
jen, Dik en Maarten gaan zich 
wat meer concentreren op het 
familieleven en hun banen. 
Menno is gaan studeren in 
Nijmegen en heeft er voor ge-
kozen om bij VoCASA Heren 
2 te gaan spelen, maar hij 
heeft inmiddels ook al meege-
daan bij Heren 1 van 
VoCASA in de Eredivisie. Dik 
en Maarten helpen ons soms 
op trainingen om te zorgen 
voor de nodige ervaring en 
voor de aanvulling bij blessu-
res of andere reden van afwe-
zigheid.
          Na een aantal jaren ge-
leid te zijn door Eric Maan 
heeft Eric er voor gekozen om 
een stapje hoger zijn deskun-
digheid ten toon te spreiden. 
Hij wordt komend jaar de as-
sistent bij Active Living Orion 
in de Eredivisie. Aan onder-
getekende dus de zware taak 
om de goede resultaten voort 
te ze�en. Gelukkig hoef ik dat 
niet alleen te doen, want er 
zijn maar liefst zes spelers die 
zijn toegetreden tot dit elite-
korps. Zo zijn daar van Twee-
de Divisionist Bovo/Aalten 
drie spelers bij ons team aan-
gesloten. Hidde Huisman is 

een spelverdeler van 26 jaar 
uit Groenlo. Jan Douwe Swij-
tink is een middenblokkeer-
der van 28 jaar uit Aalten. Ro-
bin Jansen keert na een aantal 
jaren in Aalten weer terug op 
het oude nest. 
          De drie andere nieuwe 
zijn alle drie passer/loper. 
Allereerst Hans ten Dam van 
Aetos (tevens trainer van He-
ren 3) en vanuit Heren 3 is het 
supertalent Koen Sanders 
doorgeschoven. Shalev Saala 
is met zijn 30 jaar een bijzon-
der welkome kracht om ons 
team te versterken.
          Dan nu naar het nieuwe 
seizoen. Na een gedegen voor-
bereiding met natuurlijk de 
nodige hobbels en ook fantas-
tische ervaringen zijn we 
klaar om aan te treden tegen 
een sterk begonnen tegen-
stander, Reflex uit Kampen. 
Zij hebben al vijf punten, dat 
betekent dat dit talentvolle 
team nog niet heeft verloren. 
Wij hopen natuurlijk dat ze 
na vandaag in ieder geval heb-
ben ervaren hoe het is om te 
verliezen. Dit zal niet makke-
lijk worden, daar zij beschik-
ken over een aantal jeugd-
internationals. Wij zullen met 
al onze middelen de strijd 
aangaan. Hard werken is daar-
bij het keyword. 
          Ik wens u een bijzonder 
fijne wedstrijd en zorg dat u 
zich laat horen vanaf de tribu-
ne!

Stand
Topdivisie A

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

Door Marc Donker, trainer/coach

Rensa Family Orion Heren 2 - Zalsman Reflex Heren 1

22 23

Zaterdag 22 oktober 20.00 uur

Active Living Orion H1
Numidia vc Limax H1

 1 Sudosa-Desto H1 3 - 9

 2 DIO/Bedum H1 2 - 6

 3 Zalsman Reflex H1 2 - 5

 4 Qoppo/AVV Keistad H1 2 - 3

 5 Madjoe H1 1 - 2

 6 Webton Hengelo H1 2 - 2

 7 Rensa Family Orion H2 0 - 0

 8 VoCASA H2 1 - 0

 9 Dynamo Apeldoorn H2 1 - 0

10 Bruins Olhaco H1 1 - 0

11 PDK Huizen H2 1 - 0

12 EVV Bultman-Harth. H1 2 - 0



Officials: 1e Scheidsrechter Hans Rombouts,       2e Scheidsrechter Maicol Gerritsen.

Rabobank Orion Heren 2 Zalsman Reflex Heren 1
 3 Robin van Capelle 28 jaar 2.01 m Diagonaal

 4 Sándor van Straten 31 jaar 1.94 m Passer/loper, libero

 5 Wessel van Lunzen  25 jaar 1.87 m Passer/loper 

 6 Jesse Schuitemaker 27 jaar 1.97 m Midspeler

 8 Niek Tijhuis 23 jaar 1.92 m Passer/loper, libero

 9 Erik Huisken 41 jaar 1.98 m  Midspeler

 10 Niels van Beek 32 jaar 1.88 m Spelverdeler

 11 Thomas Botter 24 jaar 1.98 m Midspeler

 13 Laurens Kamphuis 20 jaar 2.00 m Passer/loper, diagonaal

 14 Thijs Brabander 26 jaar 1.88 m Passer/loper, libero

 15 Jarno van der Weerd 27 jaar 1.84 m Spelverdeler

Trainer/coach: Jordan Weggelaar  Teammanager: Erik Huisken  

 Fysiotherapeut: Erik Frijstein

24 25

 1 Shalev Saala                   30 jaar            1.97 m             Passer/Loper

 2 Koen Sanders               27 jaar  2.00 m             Passer/Loper

 3 Jens Reinders               20 jaar          1.81 m            Libero

 5 Jan Horstink                 26 jaar          2.00 m    Diagonaal

 6 Simon Eelderink          30 jaar           1.96 m  Midspeler

 7 Hidde Huisman            26 jaar            1.84 m            Spelverdeler

 8 Jan Douwe Swijtink     28 jaar   1.86 m          Midspeler

 9 Peter te Molder           30 jaar    1.96 m      Passer/loper

 10  Rik Reinders               22 jaar      1.85 m            Passer/loper

 11 Hans ten Dam            25 jaar        1,92 m           Passer/Loper

 12 Robin Jansen              23 jaar       1.90 m           Diagonaal

 13  Dean Rots                   23 jaar          1.86 m        Spelverdeler

Trainer/coach: Marc Donker 

Manager: Marco Buiting

V L O E R V E R W A R M I N G SPORTSWEAR
ALL
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26 27

Nieuw seizoen
   en nieuw team

Mogelijk was het jullie al op-
gevallen, maar er zijn behoor-
lijk wat wisselingen geweest 
binnen Heren 2. Van afgelo-
pen seizoen zijn Simon, Dean, 
Rik, Jens, Jan en ikzelf over-
gebleven. Daarnaast hebben 
we zes nieuwkomers, waar-
door de gemiddelde leeftijd 
van het team een stuk lager 
komt te liggen. 
         Ondertussen loop ik zelf 
natuurlijk al een poosje mee 
bij Heren 2, maar ik ontkom 
er niet meer aan. Ik hoor nu 
toch echt bij de oudjes, alhoe-
wel me dit de laatste jaren 
lichamelijk al steeds duidelij-
ker is geworden. Het hoort er 
bij zal ik maar zeggen. Door 
naar onze nieuwkomers. 
Koen deed afgelopen jaar al 
regelmatig bij ons mee, maar 
we mogen hem nu officieel 
welkom heten bij Heren 2. 
Drie jongens hebben de over-
stap gemaakt van Bovo, dit 
zijn Hidde, Jan-Douwe en Ro-
bin. 

Daarnaast zijn ook Hans en 
Shalev ons komen versterken. 
De nieuwkomers zullen de ko-
mende tijd wat meer over 
zichzelf gaan vertellen in de 
volgende edities van de Tri-
bune-Info. 
           Er is ook een wisseling 
geweest van trainer/coach. 
Eric is als assistent nu betrok-
ken bij Heren 1. Marc heeft de-
ze rol overgenomen en gaat 
er vast en zeker voor zorgen 
dat we dit seizoen niet alleen 
in de kantine, maar ook tij-
dens de trainingen en wed-
strijden gaan presteren. 
         We hopen er in elk geval 
weer een mooi seizoen van te 
maken met z'n allen. 
Veel kijkplezier!

Welkom bij weer een 
nieuw volleybalsei-

zoen, wat leuk om 
jullie bij ons op de 

tribune (terug) te 
zien. 

Onze eerste twee 
wedstrijden van dit 

seizoen werden al 
verplaatst, maar van-
daag is het eindelijk 

weer zover. 
We mogen voor de 

eerste punten gaan 
strijden. 

DOOR PETER TE MOLDER, HEREN 2
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Wat een spetterend, bruisend feest was het zaterdag, 21 mei de 
uitgestelde gouden jubileumviering van Orion. Het knalde aan 
alle kanten, de glitter spatte er vanaf. Van de vrolijke goud 
geschminkte gezichten, van de lovertjes en andere versiersel-
tjes op de outfits van de dames en heren en jongens en meiden.

          Zelfs hoeden, wenkbrau-
wen, brillen, slingers en ket-
tingen ademden de pracht van 
het dure edelmetaal dat ’s mid-
dags bij binnenkomst weer-
kaatste in het zonlicht  en ’s 
avonds in de lichtbundels van 
de disco.
          Twee jaar hadden de 
feestvierders door corona op de 
viering van 50 jaar Orion moe-
ten wachten, nu konden ze in 
het domein van de Pétanque 
Club Doetinchem om de meest 
originele feesttooi bewonderd 
worden en in alle uitbundig-
heid los gaan. 

Het jubileum was heel treffend 
omgedoopt in 50 + 2 onder het 
motto ‘Nogoldnoglory’.
          Extra kers op de taart was 
de huldiging van meisjes C en 
jongens A, die in hun leeftijds-
categorie prachtige resultaten 
boekten in Panningen en Meij-
el. Van de acht beste Neder-
landse teams haalden de meis-
jes, op de Open Club Kampi-
oen-schappen, het nationale zil-
ver binnen en werden de jong-
ens vijfde.
De huldiging was een latertje, 
pas na tienen konden beide 
ploegen in het zonnetje worden 
gezet. Dat gebeurde met een 
staande ovatie en een luidkeels 
meegezongen ‘We are the 
Champions’. 

Zowel meisjes als jongens wer-
den bedacht met een bloemetje 
en een ijsbon.
          De huldiging gaf extra 
glans aan het jubileumfeest, dat 
nog uren doorging, maar zon-
der de moegestreden finalisten.  
Het feest begon ’s middags in 
de kleine zaal van de SaZahal 
met een blacklight volleybal-
wedstrijd voor de CMV en C en 
B-jeugd, gevolgd door een lek-
ker hapje en drankje in het met 
ballonnen en slingers versierde  
thuishonk van de Pétanque 
Club.
          Ook de volwassenen, 
onder wie leden, oud-leden, 
vrijwilligers en sponsoren 
begonnen het festijn met een 
lopend buffet, dat was georga-
niseerd door de Feestcommis-
sie in samenwerking met de 
Vriendenclub. jaar volleybal in Doetinchem5

1 9 6 9 2 0 1 9

TEKST EN FOTO: ROB LUREMAN28 29

 

Diertjes
Het is een bekend verschijnsel: het ka-

pen van zekere dierlijke eigenschap-

pen om je eigen gewenste karakter 

kracht bij te ze�en. Het wordt vaak in 

een beschrijvende zin gebruikt die 

spreekt tot de verbeelding. Zie “Vech-

ten als leeuwen” etc.  

          Maar u zult begrijpen dat dit nog 

wel eens de spuigaten uitloopt, zeker 

wanneer het niet in een context toege-

past wordt met enige zelfspot. Mooie 

wederkerende voorbeelden zijn be-

paalde spor�eams. Te weten, een zeker 

nationaal dames voetbalteam, dat beti-

teld als “De Oranje Leeuwinnen”, wat 

blijkbaar een zekere strijdvaardigheid 

en moed moet insinueren (bij gebrek 

aan kwaliteit). Maar veel actueler is het 

volleybal. Daar waar we kunnen reke-

nen op onze zuiderburen, die met hun 

“Yellow Tigers” (En “Red Dragons”) 

een flinke duit in het zakje doen. Want 

moed, strijdvaardigheid etc. 

          Om dit mantra kracht bij te 

ze�en gebruikt men het principe van 

intensieve herhaling. Het liefst meer-

dere malen per zinsnede. Iets waarbij 

ik al snel een teiltje wens te pakken om 

mijn avondeten opzij te ze�en. 

          Maar gelukkig is er de oplossing. 

Zelfspot. U kent ons inmiddels een 

beetje, wij zijn nogal fan van het down-

playen van effort en het 

schromelijk overdrijven van twijfel-

achtige prestaties (alhoewel, wij 

juichen dus niet voor tweede plekken) 

en daar hoort wat ons betreft, een ogen-

schijnlijk onbeduidend diertje bij. 

          Neem nou het pantoffeldiertje. 

Die kent u nog wel van biologie vroe-

ger. Supertof! Anyway, een pantoffel-

diertje is dus ééncellig. Zie daar verge-

lijking nummer 1. Ondanks dat het 

diertje in zoet water leeft, is het van 

zichzelf vrij zoutig. Iets wat ik in de 

rest van mijn betoog reeds kracht bijge-

zet heb. Daarnaast beschikt het diertje 

over geavanceerd afweergeschut in de 

vorm van “Trichocysten” wat kleine 

harpoentjes zijn, welke met duizenden 

tegelijk afgeschoten kunnen worden. 

Het zijn dus een stelletje linke kleine 

f*ckers. 

          Én ze kunnen zichzelf voortplan-

ten middels celdeling, maar enkel wan-

neer de leefomstan-

digheden goed zijn. 

Laten we beginnen 

bij de bierprijs in de 

kantine. 

Groetjes,

De   Oranje Blauwe

Pantoffeldiertjes
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T A L E N T E N T E A M
Dames2

Bonny Willemsen
Saar Meijer
Nadya Boeijink
Daphne Wegman
Malon Hilferink
Ricky de Jong
Merel Rougoor
Anna Volman
Jill Berendsen
Liset Ebbers
Hilde Hietkamp

Henk Goor, trainer
Teun Merkx, trainer

Stand
Promotieklasse B
 1 DIOS D1 2 - 9
 2 Rivo Rijssen D4 2 - 8
 3 Vollverijs D1 2 - 5
 4 Rensa Family Orion D2 2 - 5
 5 Avior D3 1 - 4
 6 Seesing Flex|Longa D2 2 - 3
 7 Dash D2 1 - 1
 8 Heva...Volleybal' D1 0 - 0
 8 Elite/Dynamo D1 0 - 0
 8 VIOS Beltrum D1 0 - 0
 11 Halley D3 1 - 1
 12 Skopein Wivoc D1 1 - 1

Zaterdag 8 oktober 2022 13.00 uur

Rensa Family Orion D2
-

Dash D2

netterden
NETTERDEN ZAND EN GRIND BV
WINNING - VERKOOP ZAND EN GRIND

Ledental Orion
groeit weer
Na een fikse dip in de coro-
naperiode lijkt de groei in 
het aantal leden van Orion 
er weer in te zitten. Opval-
lend is dat veel nieuwe aan-
meldingen van buiten Doe-
tinchem afkomstig zijn. De 
toestroom van meisjes voor 
de CMV-lijn blijkt aanzien-
lijk, wat de jongens betreft 
wat minder, maar niet ver-
ontrustend. Dat bleek vrij-
dag 30 september tijdens de 
Algemene Leden Vergade-
ring van de vereniging in de 
kantine van de SaZa top-
sporthal. De bijeenkomst 
werd door zo’n 25 leden be-
zocht.

In het bestuur werd af-
scheid genomen van pen-
ningmeester Rianne Dun-
newold. Er wordt nog hard 
gezocht naar een nieuwe 
man of vrouw voor deze be-
langrijke functie. Voorzit-
ter Henk Hendriks deed een 
oproep aan iedereen om kan-
didaten te zoeken. Wat dit 
laatste makkelijker maakt is 
dat deze functie is opge-
knipt in deeltaken, die ook 
door anderen worden in-
gevuld.

          Als nieuw bestuurslid 
werd Hennie van Haarlem 
(Heren 6) gekozen. Hij was 
kandidaat voor de nieuwe 
functie Technische Zaken. 
Namens de Technische Com-
missie (TC) zei Marco Bui-
ting dat het belangrijk blijft 
het clubgevoel te promoten. 
Ook de doorstroming be-
spoedigen, met name in de 
meiden- en dameslijn, is een 
speerpunt. Verder wordt er 
nog volop gewerkt aan het 
technische volleybeleid, 
waarbij ook ouders betrok-
ken worden. Volgens Mar-
co is de TC ook volop bezig 
met de jongens- en heren-
lijn. ,,Want het droogt aan 
de onderkant een beetje op. 
Wij verwachten  van de an-
dere clubleden en ouders 
ook medewerking.’’
          Zorgen waren er wel 
over het verwachte tekort 
op de begroting. De voorzit-
ter zag meer in het verhogen 
van de inkomsten, dan te 
moeten gaan wringen aan 
de uitgavenkant. Hij vond, 
dat iedereen zijn best moet 
doen om meer sponsoring 
aan te trekken: ,,Met meer 
sponsoren achter ons zijn 
we immers minder kwets-
baar. Ik wil dan ook alle 
teams aansporen hun uiter-
ste best hiervoor te doen.’’          
De herstart, na twee seizoe-
nen, van de bekende 

violenactie wordt nu gere-
geld door de Vriendenclub, 
terwijl het organiseren van 
meer toernooien ook meer 
geld in het laatje kan breng-
en. Toch werd er besloten 
om de een jaar geleden in-
gestelde vrijwilligersver-
goeding te halveren. ,,Wij 
hadden hiervan een aanzui-
gende werking voor meer 
vrijwilligers verwacht.
Maar dat viel erg tegen,’’ al-
dus Henk Hendriks, die een 
beroep deed op leden en ou-
ders  zich te melden voor 
een clubtaak. Er zijn meer-
dere vacatures zowel in het 
bestuur als de commissies. 
Zo is er hard een zaalmana-
ger nodig, een taak die ook 
door meerdere personen in-
gevuld kan worden.

Voorzitter Hendriks: “Met 
meer sponsoren zijn we min-
der kwetsbaar.“

Teq One - Teqball Tafel
Op Sportpark Dichteren is 
onlangs een Teqball Tafel 
feestelijk in gebruik geno-
men door de trainer Gio-
vanni Guidetti en de kracht-
trainer van het Nationale 
Turkse Volleybalteam, ter 
ere van het WK vrouwen dat
van start was gegaan. Een 
echt s ide event van het 
wkvolleybal 2022.     

          De tafel is breed inzet-
baar, je kunt er op volley-
ballen, voetballen en teg(ta-
fel)tennissen. Dé tafel om je 
handelingssnelheid en tech-
nische vaardigheden te trai-
nen. De tafel is mede moge-
lijk gemaakt door Orion, VV 
Viod, Markant Outdoor, 
Days Outside, Achterhoek 
in Beweging, Daniël Eps-
kamp en Sport-ID.

Winnaar
De Doetinchemse Meghan 
is winnaar geworden van de 
‘Buitensportnet Challenge’ 
Hieronder de winnende in-
zending waarmee ze een bal 
van Orion gewonnen heeft. 
Het ‘Buitensportnet’ is be-
doeld om kinderen weer lek-
ker buiten te laten sporten 
en spelen in de buitenlucht. 
Door het ‘Buitensportnet’ 
kan er op schoolpleinen en 
speelplekken buiten volley-
bal, badminton, tennis en 
voetvolley gespeeld wor-
den.

0546-821515 info@wiggers.nl
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men door de trainer Gio-
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trainer van het Nationale 
Turkse Volleybalteam, ter 
ere van het WK vrouwen dat
van start was gegaan. Een 
echt s ide event van het 
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          De tafel is breed inzet-
baar, je kunt er op volley-
ballen, voetballen en teg(ta-
fel)tennissen. Dé tafel om je 
handelingssnelheid en tech-
nische vaardigheden te trai-
nen. De tafel is mede moge-
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in Beweging, Daniël Eps-
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Hieronder de winnende in-
zending waarmee ze een bal 
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Het ‘Buitensportnet’ is be-
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