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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: 

Spelmoment uit een wedstrijd 
van Heren 2 afgelopen seizoen. 

De competitie is al flink op stoom gekomen en we 
beginnen vandaag aan de tweede thuiswedstrijd. 
Schokkende zaken hebben zich nog niet voorgedaan en 
niemand denkt meer aan de ellende van afgelopen paar 
jaar. Geen schokkende zaken wil niet zeggen dat er niets 
positiefs te melden is: het Kledingteam kon afgelopen 
woensdag eindelijk beginnen met de uitgifte van de 
nieuwe shirts (Made in Italy) en kunnen de officiële 
teamfoto’s gemaakt worden.

          Voor het maken van actuele wedstrijdfoto’s heeft de 
vereniging wel een probleem. De twee fotograven, Hans 
van Dijk en afgelopen jaar ook Peter Oskam, die u in de 
afgelopen jaren door de zaal zag ‘flitsen’, zijn beide om 
uiteenlopende redenen gestopt. Ik hoor je denken ‘de tent 
stort niet immekaar, dus maak je druk’. Klopt. Alles draait 
gewoon door. Maar dan zonder jus op de aardappels, 
zonder slagroom op de pudding. Veel zaken zijn voor een 
groot gedeelte a�ankelijk van de plaatjes: de website, de 
Tribune Info en andere media. 

          Je begrijpt het al: we zijn op zoek naar een naar een 
enthousiast fotograaf die tijdens de wedstrijddagen voor 
de foto’s kan zorgen. Ben jij die (hobby)fotograaf die ons 
uit de brand kan helpen? Meld je dan aan via 
info@vriendencluborion.nl en wij nemen contact met je 
op.

René Jansen.

2 3

Fotogeniek
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Stand 
Tweede divisie B

Vandaag staat de wedstrijd 

tegen VV Utrecht Heren 2 

op de planning. Na een aan-

tal wedstrijden met minde-

re resultaten zijn we van 

plan om vandaag uit te pak-

ken. 

We hebben vorige week te-

gen de voormalige hekken-

sluiter Dynamo Heren 3 im-

mers drie sets goed ge-

speeld, waarvan we er helaas 

maar één gewonnen hebben. 

Wat maakte dat we drie sets 

prima volleybal hebben ver-

toond, kan ik helaas niet zeg-

gen. Ik kan enkel noemen 

dat hogere invloeden mij heb-

ben geïnspireerd tot het aan-

brengen van kleine nuances 

in de coaching. Ik weet name-

lijk, als chemical engineer, 

dat kleine aanpassingen aan 

het proces een groot verschil 

kunnen maken op de uitein-

delijke uitkomst. 

          VV Utrecht Heren 2 is 

een sterke ploeg die op het 

moment de tweede plek op 

de ranglijst inneemt. Ze heb-

ben enkel van Alterno Heren 

1 verloren. 

Toch hebben ze de meeste 

wedstrijden één of meerdere 

punten laten liggen. Ons 

doel vandaag is om zoveel 

mogelijk punten van VV 

Utrecht weg te snoepen. Na 

een ontspannen vorige trai-

ningsweek en een vrij week-

end, is er afgelopen week 

weer fanatiek getraind en 

zijn alle ingrediënten verza-

meld om dit te bewerkstelli-

gen. 

          We vertrouwen erop 

dat u ons komt aanmoedigen 

vanuit de tribune en ons 

naar de overwinning zingt. 

Na de wedstrijd is het moge-

lijk om de spelers te ontmoe-

ten en om handtekeningen te 

vragen in de kantine.

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

Door Hans ten Dam, trainer/coach

R e n s a F a m i l y O r i o n H e r e n 3 - V V U t r e c h t H e r e n 2

 1 DIOS H1 5 - 18

 2 VV Utrecht H2 5 - 18

 3 Rebo Rebelle H1 4 - 17

 4 SV Dynamo H4 4 - 17

 5 Dros-Alterno H1 5 - 16

 6 Heyendaal H1 6 -   11

 7 BVC'73 H1 5 -   9 

 8 Scylla H1 4 -   7

 9 SV Dynamo H3 3 -   6

 10 Rensa Family Orion H3 5 -   6

 11 SSS H3 5 -   6

 12 AETOS H1 3 -   4
0546-821515 info@wiggers.nl
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autoschade

Frits Bloemen
DOETINCHEM Tel. 0314 - 34 06 37

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

VV Utrecht Heren 2VV Utrecht Heren 2VV Utrecht Heren 2
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      VRIENDENCLUB
Albrand
All Sportswear
Angelo & Monic 
Hans Albers

Bax Advocaten
Bob & Tiny
Britt en Tess
De Beautyfabriek
Frits Bloemen Autoschade
Hans en Ineke te Beest
Holmer Bruggink
Jan Bosma
Jeanne en Bert Broens
Joost te Beest
Jos en Helmy Bosman
Niels Bikker
Roel Booij, erevoorzitter
Theo Besselink
Marco Buiting
Familie Bies
Sem Berendsen

Cad2M

Familie Donker
Klaas Donker
Klara Donker
Rianne Dunnewold
Sven Dassen
Peter-Paul Dijkman

Ebbers salarisadvies
Ineke van Eekhout - Wiggers
Fysiotherapie Engelaar
Fristi

Gafco koude & klimaat
Gringo's Ristorante Cantina 
Groeiend Groen
GroenRijk 
GUV Uitvaartzorg

De HeideSmid
De Hoge Voort
Familie Horstink
Hawi Zelhem
Hemmie ten Hoopen

Henk Hendriks
Hidde Huisman
Mariëlle v.d. Heijden
Rens en Lidy van der Heijden
Rensje en 
Hennie van Haarlem

Anne Janssen
Jan & Erika
Roos en Gerrit Jongebloed
Thomas Janssen

Ernst Klaasen
Kippie
Kotec
Thea Kranenbarg
Vera en Lambiek Knepflé

Landal Stroombroek
Lynn & Joyce
Mieke Linsen
Peter en Joke Linsen
Rob Lureman
Sacha Linthout
Thijs en Ilse van Langen

Bennie en Ria te Molder
Everhard en Dia Maalderink
Manon en Nafasj
Marion van Mouwerik
Max Symo.com
Medi Fit
Martine Merkx - Willemsen

Marjan Nekkers
Nienke, Roos en mama
Niet-vette vedette
Zandwinning Netterden
P. van Niekerk

Autobedrijf Overbeek

Jeroen Peeters
Mariëtte Peeters-Tielen
Peer Tuincentrum
Pegasus komt naar jullie toe
Susan Pennekamp
Miriam Pasman

Betsie Roessink
Detmar Roessink
Herbert Reindsen
Albert Reinders
Ineke Reinders
Rensa Family
Roy & Colette

Service Centrum Doetinchem
Aloys - Ineke Spexgoor
Anette Stelwagen
Anje en Kees Stelwagen
Bert Smeitink
Dirk Sparidans
Drukkerij Siebelink
Gea Schreurs
Jan Douwe Swijtink
Joop Schreurs
Kees Stelwagen
Linda Sloetjes
SAZA Topsporthal
Sloot Pianoservice
Tamara Smeitink
Nick Smeitink

Marie en Geert Thijssen
Michel,Linda, 
Dex & Tess Tieleman

Ubbink  Doesburg

Erik en Rolien Veenstra
Onnie Verweij
Vera, Puck, Lindy, Esmé

B.H.J. Wiggers
Assurantiën BV
Els Willemsen
Familie Wortelboer
Bertus Weerdmeester
Brechtje Wiggers
Familie Wegman
Marinus Wouterse
Martien Wassink
René Wiggers

Miriam Zwiekhorst
Paulien Zoethout

Gelukkig mogen we 
vandaag weer een 
wedstrijd spelen. Het 
vorige (beker-)weekend 
had ons memeteam Heren 
3 geen wedstrijd. Dit 
resulteerde in, voor mij 
specifiek, een niet zo 
standaard, maar toch 
bijzonder weekend. Ik zal 
u echter niet lastigvallen 
met de details. 
Ons avontuur van het 
weekend ervoor is wellicht 
interessanter voor u. Wij 
moesten naar onze 
favoriete Apeldoornse 
volleybalclub Dynamo. Dit 
seizoen zijn we bovendien 
geplaagd met twee 
bezoeken aan deze club en 
in totaal drie bezoeken aan 
de mooie stad Apeldoorn, 
inclusief een visitatie aan 
onze andere favoriete 
Apeldoornse club Alterno. 
          Een groot aantal 
spelers uit Heren 3 heeft 
een diepgaande rivaliteit 
met Dynamo, welke is 
ontstaan in de jeugdjaren 
bij Orion. 

De etterende diepgang van 
deze rivaliteit is voor mij 
nog niet volkomen te 
begrijpen, al merk ik na 
een paar keer tegen 
Dynamo te spelen dat dit 
wel iets met een mens doet. 
Het was daarom een zekere 
teleurstelling om te 
verliezen, echter was deze 
van korte duur. We waren 
al bekomen in de bus 
richting ons volgende 
avontuur. 
          Onder het genot van 
een aantal blikjes Grolsch 
bevonden wij ons op de 
snelweg richting 
Amersfoort. Dit duurde 
helaas langer dan 
verwacht; zelfs op 
zaterdagmiddag was er 
file, waardoor wij niet op 
tijd konden arriveren om 
ons Dames 1 te stimuleren 
tot de winst van de eerste 
set tegen Keistad Dames 1. 
Gelukkig bleek dit niet 
nodig, want de dames 

wisten ook zonder ons 
support de eerste set 
gemakkelijk te winnen. 
Het vervolg van deze 
wedstrijd laat ik in het 
midden. Wij zouden het 
meme-gewijs een 
eenvoudige 1-0 winst 
noemen. Het was immers 
tijd om döner te eten bij de 
lokale vretschuur 
tegenover de ‘Amerena’.
          Na het snuiven van 
de Amersfoortse cultuur 
tijdens ons volleybal-
intermezzo, bevonden wij 
ons wederom in de 
‘Amerena’ om ons Heren 2 
luidkeels aan te moedigen, 
iets waar we bij Dames 1 
nog te weinig bier voor 
gedronken hadden. Ik zal 
me eveneens niet uitlaten 
over de resultaten van ons 
aanmoedigen tijdens deze 
wedstrijd. Het bier op de 
tribune en na de wedstrijd 
in de kantine was 
daarentegen wel lekker, 
waarna we met ons busje 
weer naar Doetinchem 
vertrokken zijn.
          Na dit niet zo 
fantastische volleybal-
weekend, maar wel grootse 
avontuur, gaan we met 
volle moed de strijd tegen 
VV Utrecht Heren 2 
vandaag aan!
 

Op pad
met het

memeteam
DOOR N I CK SME I T INK



8 9

      VRIENDENCLUB
Albrand
All Sportswear
Angelo & Monic 
Hans Albers

Bax Advocaten
Bob & Tiny
Britt en Tess
De Beautyfabriek
Frits Bloemen Autoschade
Hans en Ineke te Beest
Holmer Bruggink
Jan Bosma
Jeanne en Bert Broens
Joost te Beest
Jos en Helmy Bosman
Niels Bikker
Roel Booij, erevoorzitter
Theo Besselink
Marco Buiting
Familie Bies
Sem Berendsen

Cad2M

Familie Donker
Klaas Donker
Klara Donker
Rianne Dunnewold
Sven Dassen
Peter-Paul Dijkman

Ebbers salarisadvies
Ineke van Eekhout - Wiggers
Fysiotherapie Engelaar
Fristi

Gafco koude & klimaat
Gringo's Ristorante Cantina 
Groeiend Groen
GroenRijk 
GUV Uitvaartzorg

De HeideSmid
De Hoge Voort
Familie Horstink
Hawi Zelhem
Hemmie ten Hoopen

Henk Hendriks
Hidde Huisman
Mariëlle v.d. Heijden
Rens en Lidy van der Heijden
Rensje en 
Hennie van Haarlem

Anne Janssen
Jan & Erika
Roos en Gerrit Jongebloed
Thomas Janssen

Ernst Klaasen
Kippie
Kotec
Thea Kranenbarg
Vera en Lambiek Knepflé

Landal Stroombroek
Lynn & Joyce
Mieke Linsen
Peter en Joke Linsen
Rob Lureman
Sacha Linthout
Thijs en Ilse van Langen

Bennie en Ria te Molder
Everhard en Dia Maalderink
Manon en Nafasj
Marion van Mouwerik
Max Symo.com
Medi Fit
Martine Merkx - Willemsen

Marjan Nekkers
Nienke, Roos en mama
Niet-vette vedette
Zandwinning Netterden
P. van Niekerk

Autobedrijf Overbeek

Jeroen Peeters
Mariëtte Peeters-Tielen
Peer Tuincentrum
Pegasus komt naar jullie toe
Susan Pennekamp
Miriam Pasman

Betsie Roessink
Detmar Roessink
Herbert Reindsen
Albert Reinders
Ineke Reinders
Rensa Family
Roy & Colette

Service Centrum Doetinchem
Aloys - Ineke Spexgoor
Anette Stelwagen
Anje en Kees Stelwagen
Bert Smeitink
Dirk Sparidans
Drukkerij Siebelink
Gea Schreurs
Jan Douwe Swijtink
Joop Schreurs
Kees Stelwagen
Linda Sloetjes
SAZA Topsporthal
Sloot Pianoservice
Tamara Smeitink
Nick Smeitink

Marie en Geert Thijssen
Michel,Linda, 
Dex & Tess Tieleman

Ubbink  Doesburg

Erik en Rolien Veenstra
Onnie Verweij
Vera, Puck, Lindy, Esmé

B.H.J. Wiggers
Assurantiën BV
Els Willemsen
Familie Wortelboer
Bertus Weerdmeester
Brechtje Wiggers
Familie Wegman
Marinus Wouterse
Martien Wassink
René Wiggers

Miriam Zwiekhorst
Paulien Zoethout

Gelukkig mogen we 
vandaag weer een 
wedstrijd spelen. Het 
vorige (beker-)weekend 
had ons memeteam Heren 
3 geen wedstrijd. Dit 
resulteerde in, voor mij 
specifiek, een niet zo 
standaard, maar toch 
bijzonder weekend. Ik zal 
u echter niet lastigvallen 
met de details. 
Ons avontuur van het 
weekend ervoor is wellicht 
interessanter voor u. Wij 
moesten naar onze 
favoriete Apeldoornse 
volleybalclub Dynamo. Dit 
seizoen zijn we bovendien 
geplaagd met twee 
bezoeken aan deze club en 
in totaal drie bezoeken aan 
de mooie stad Apeldoorn, 
inclusief een visitatie aan 
onze andere favoriete 
Apeldoornse club Alterno. 
          Een groot aantal 
spelers uit Heren 3 heeft 
een diepgaande rivaliteit 
met Dynamo, welke is 
ontstaan in de jeugdjaren 
bij Orion. 

De etterende diepgang van 
deze rivaliteit is voor mij 
nog niet volkomen te 
begrijpen, al merk ik na 
een paar keer tegen 
Dynamo te spelen dat dit 
wel iets met een mens doet. 
Het was daarom een zekere 
teleurstelling om te 
verliezen, echter was deze 
van korte duur. We waren 
al bekomen in de bus 
richting ons volgende 
avontuur. 
          Onder het genot van 
een aantal blikjes Grolsch 
bevonden wij ons op de 
snelweg richting 
Amersfoort. Dit duurde 
helaas langer dan 
verwacht; zelfs op 
zaterdagmiddag was er 
file, waardoor wij niet op 
tijd konden arriveren om 
ons Dames 1 te stimuleren 
tot de winst van de eerste 
set tegen Keistad Dames 1. 
Gelukkig bleek dit niet 
nodig, want de dames 

wisten ook zonder ons 
support de eerste set 
gemakkelijk te winnen. 
Het vervolg van deze 
wedstrijd laat ik in het 
midden. Wij zouden het 
meme-gewijs een 
eenvoudige 1-0 winst 
noemen. Het was immers 
tijd om döner te eten bij de 
lokale vretschuur 
tegenover de ‘Amerena’.
          Na het snuiven van 
de Amersfoortse cultuur 
tijdens ons volleybal-
intermezzo, bevonden wij 
ons wederom in de 
‘Amerena’ om ons Heren 2 
luidkeels aan te moedigen, 
iets waar we bij Dames 1 
nog te weinig bier voor 
gedronken hadden. Ik zal 
me eveneens niet uitlaten 
over de resultaten van ons 
aanmoedigen tijdens deze 
wedstrijd. Het bier op de 
tribune en na de wedstrijd 
in de kantine was 
daarentegen wel lekker, 
waarna we met ons busje 
weer naar Doetinchem 
vertrokken zijn.
          Na dit niet zo 
fantastische volleybal-
weekend, maar wel grootse 
avontuur, gaan we met 
volle moed de strijd tegen 
VV Utrecht Heren 2 
vandaag aan!
 

Op pad
met het

memeteam
DOOR N I CK SME I T INK



10 11

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 - Ledûb Volleybal Dames 1

We zijn er weer!
Onze tweede thuiswed-
strijd staat op het pro-
gramma. Het is alweer een 
tijdje geleden dat wij onze 
kunsten aan het thuispu-
bliek hebben kunnen to-
nen. Dit was op 8 oktober 
tegen Sliedrecht Sport D2, 
waar we naar een goede 
eerste set niet konden 
doordrukken. De eerste 
set wonnen we met 26-24. 
Statistieken wijzen uit dat 
mijn team goed is om de 
sets tot op 2 punten ver-
schil uit te spelen. We 
speelden dit seizoen al 18 
sets waarvan er 8 met het 
minimale verschil beslist 
werden. Helaas niet alle-
maal in ons voordeel. Drie 
wedstrijden met goed re-
sultaat en vijf verloren. 26-
24 winst (Sliedrecht sport 
D2), 29-31 en 25-23 verlies 
(Activia), 25-27, 27-29 en 
23-25 verlies (Keistad), 27-
25 winst (Flash) , 26-24 
winst (Vives). 
          Zoals u ziet zijn daar 
ook sets bij waar we nog bo-
ven de 25 hebben doorge-
vochten. Jammer dat we op 
sommige momenten dus 
net niet aan het langste 
eind trokken maar we zit-
ten er dichtbij. 
Afgelopen weekend heb-
ben we de deelname aan de 
3e ronde van de bekercom-
petitie veiliggesteld. Drie 
keer winst waarbij ik van 
mijn team genoten heb in 
de wedstrijd tegen Volley 
Tilburg uit onze eigen com-
petitie. Met 25-21 en 25-20 
hebben we een compleet 
Volley Tilburg geen schijn 

van kans gegeven. 
Op woensdag 21 december 
wordt de 3e ronde van de 
bekercompetitie gespeeld 
zodra wij hier info over 
hebben horen jullie dat via 
onze mediakanalen. 
          Vandaag tegen Ledûb 
uit Budel wordt weer een 
wedstrijd waarin we zullen 
moeten knokken om tot 
een goed resultaat te ko-
men. Lebub staat momen-
teel 2e. Vorig jaar waren ze 
2x te sterk voor ons team. 
Maar dit jaar beginnen we 
gewoon weer op 0-0. Klein 
voordeeltje voor de Rensa 
Family Orion dames kan 
zijn dat we als we tot 24-24 
komen we misschien iets 
meer ervaring hebben in 
het spelen van zo’n span-
nende set. Ledûb speelde 
er één en die werd met 26-
24 verloren van Activa.
          Maar goed, eerst zul-
len we moeten zorgen dat 
we tot de 24 komen en dan 
het liefste met wat meer 
dan één punt verschil. We 
gaan zoals altijd weer ons 
best doen maar kunnen uw 
steun zeer goed gebruiken. 
Ook aan de voorbereiding 
op de wedstrijd kan het ze-
ker niet liggen. Na de war-
ming-up-training staat er 
weer een heerlijke pastam-
aaltijd voor ons klaar, ver-
zorgt door restaurant 
LOLA (www.lola-
doetinchem.nl). Echt een 
aanrader om gezellig een 
keer te gaan eten bij LOLA, 
heerlijk eten en gezellige 
ambiance! 

 1 SOMAS/Activia D1  5 - 15

 2 Ledûb Volleybal D1  5 - 14

 3 VoCASA D1  5 - 12 

 4 ITC/AVV Keistad D1  5 - 11

 5 Sliedrecht Sport D2  5 -   8

 6 Pharmafilter US D1  5 -   6

 7 Spaarnestad D1  5 -   6

 8 Armixtos D1  5 -   4

 9 Rensa Family Orion D1  4 -   3

10 Laudame Finan.VCN D1 4 -   3 

11 Volley Tilburg D1  5 -   3 

12 VollinGo D1  5 -   2
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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
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Ledûb Volleybal Dames 1
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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  Danielle Klijsen 19 jaar  Libero

 2  Nikki Wouters 24 jaar Spelverdeelster

 3  Julia van Knippenberg 22 jaar Passer/loper

 4  Lina Berndsen 19 jaar Passer/loper

 6  Laura Heuvelmans 19 jaar Midspeelster

 7  Lynn Rademaekers 19 jaar Midspeelster

 8  Ellis Hermans 27 jaar Diagonaal

 10  Arjet Nievergeld 27 jaar Passer/loper

 11  Maren Herinx 17 jaar Spelverdeelster

Trainers: Jan Slenders/Jeroen van Vugt

Coach: Jan Slenders 

Officials: 1e Scheidsrechter: Daniël Jettkant,      2e Scheidsrechter: Hans Hoekstra.
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MiniMini   weekvan de  weekvan de
Mini   weekvan de

Uit Limburg
Jaydee Linthout

DOOR JAYDEE LINTHOUT EN STERRE SMEITINK

Hallo allemaal, daar zijn 
we weer. Na drie weeken-
den uit te hebben gespeeld, 
is het vandaag eindelijk 
weer tijd voor een potje in 
onze vertrouwde Saza Top-
sporthal. Wij (Jaydee en 
Sterre) hebben daar weer 
veel zin in en hopelijk jullie 
ook!!
 
Jaydee zal zich eerst even 
kort voorstellen, voordat 
hieronder leuk nieuws te le-
zen is! Dit is namelijk haar 
eerste seizoen bij Orion, 
waardoor zij misschien 
nog een onbekend gezicht 
is. 
 
Ik ben Jaydee Linthout, 22 
jaar oud en woon nu sinds 
een paar maanden samen 
met mijn vriend in Uflt. 
Hiervoor heb ik jaren in 
Noord-Limburg gewoond 
en gevolleybald. Naast het 
volleyballen, werk in de fo-
rensische psychiatrie. 
Ik moet zeggen dat ik het 
nu al helemaal naar mijn 
zin heb in de Achterhoek 
en ik ben benieuwd wat de 
tijd gaat brengen hiero! 
 
Nu even door naar het leu-
ke nieuws… Ook dit jaar is 
het namelijk weer tijd voor 
de nationale bekercompeti-
tie, dat dit seizoen uit zes 
speelronden bestaat. 

 

Wij zijn Jolé & Suus, twee-
lingzusjes van 9 jaar oud en 
we wonen in Doetinchem. 
In 2020 zijn we begonnen 
met volleyballen bij Orion, 
we trainen elke maandag 
en woensdag met de CMV. 
Het leukste om te doen 
vind ik (Jolé) om te toetsen 
en onderhands opslaan. En 
ik (Suus) vind precies het-
zelfde leuk! 
Op de foto zie je ons 2 jaar 
geleden, net voordat we on-
ze eerste toernooi hadden. 
We gaan in het weekend 
graag kijken bij Heren 1, 
die slaan echt heel hard. 
Wat we heel graag nog wil-
len is een keer een wed-
strijd kijken bij de Neder-
landse dames. 

Veel succes 
vandaag Dames 1! 

Eerst even wat achter-
grondinformatie:
In de 1e ronde komen 
teams uit die spelen in de 
1e en 2e divisie, gecomple-
teerd met de winnaars van 
de regionale bekertoer-
nooien van het voorgaande 
seizoen. 
De beste teams gaan door 
naar de 2e ronde, waar de 
24 Topdivisie teams aan de 
deelnemerslijst worden toe-
gevoegd. Zij gaan spelen in 
drie- of vierkampen. 
 
De winnaars plaatsen zich 
voor de 3e ronde waar de 
winnaars van ronde 2 strij-
den en daarbij worden de 
drie laagste geklasseerde 
eredivisie teams van het sei-
zoen 2021-2022 aan toege-
voegd. Vanaf de 1/8 finales 
zullen ook de overige ere-
divisieteams worden toe-
gevoegd.
 
Dit seizoen zullen dus da-
mes 1, heren 2 en heren 1 
van Orion meedoen aan dit 
toernooi. Afgelopen week-
end zijn de 2e rondes al ge-
speeld en met succes! Wij 
met dames 1, maar ook he-
ren 2, hebben zich beiden 
geplaatst voor de volgende 
ronde. Deze zal waar-
schijnlijk gespeeld worden 
op 21 december. 
 
Maar nu weer even terug 
naar de competitie, want 
vandaag spelen wij tegen 
Ledûb Volleybal. Wij kun-
nen alle punten gebruiken, 
dus kom ons vooral aan-
moedigen (en het liefste 
ook lekker luidruchtig)!!
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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 - SV Dynamo Apeldoorn Heren 2

Na bijna een maand weer 
eens een thuiswedstrijd 
voor Heren 2
Op zaterdag 8 oktober jl. 
zijn wij begonnen aan het 
nieuwe seizoen. Dat ging 
erg goed. We zijn nog 
steeds ongeslagen thuis, 
want dit is pas onze 2e 
thuiswedstrijd. Korte sa-
menvatting van de afgelo-
pen maand. 
Goede opening tegen Ref-
lex (3-1 winst), daarna een 
zeperd uit tegen Webton 
Hengelo (3-1 verlies), ge-
volgd door een strijd op 
topniveau waarbij we he-
laas tegen Keistad aan het 
kortste eind trokken (3-1 
verlies). Hoogste tijd dus 
om onze ongeslagen thuis-
status een vervolg te ge-
ven. Tegen de kampioen 
van vorig jaar Dynamo 2 
uit Apeldoorn is dit zeker 
geen gemakkelijke opgave. 
          Dynamo heeft net als 
wij best wel wat belangrij-
ke spelers verloren, maar 
met zo’n grote achterban 
(al een aantal jaren de beste 
jeugdopleiding van Neder-
land) zullen ze dit vast op 
een goede manier kunnen 
opvangen. De coaches ken-
nen elkaar in ieder geval al 
heel erg lang. Hun roots lig-
gen in de Zaanstreek, maar 
beiden wonen inmiddels al 
een hele lange tijd in de ste-
dendriehoek Apeldoorn-
Deventer-Zutphen. Justin 
Sombroek, de coach van 
Dynamo 2, heeft ook een 

zeer respectabel Orion-
verleden. Hij speelde vele 
jaren in het eerste van Ori-
on. Kortom een leuk weer-
zien met een oud Orionner.
          Over de wedstrijd 
kan ik kort zijn. Ik ver-
wacht vuurwerk. Tijdens 
onze oefenwedstrijd was 
het al een bijzonder span-
nende strijd. Als beide 
teams zich van hun beste 
kant kunnen laten zien, 
dan wordt het genieten 
voor u als publiek. Ik wens 
u dan ook veel plezier en 
natuurlijk gaan wij onze 
best doen om de ongesla-
gen thuisstatus vol te hou-
den, waarbij we rekenen op 
uw steun en aanmoedi-
gingen.
 
Wij hebben er na het beker-
succes van vorige week in 
ieder geval veel zin!
 

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

 1 DIO/Bedum H1  5 - 14 

 2 Sudosa-Desto H1  5 - 13

 3 Qoppo/AVV Keistad H1  5 - 12

 4 Madjoe H1  4 -   8

 5 Webton Hengelo H1  5 -      8

 6 SV Dynamo Apeld. H2  3 -   6

 7 Bruins Olhaco H1  4 -   6

 8 Zalsman Reflex H1  5 -   5

 9 Rensa Family Orion H2  3 -   3

 10 PDK Huizen H2  3 -   0

11 EVV Bultman-Harth. H1   4 -   0

12 VoCASA H2  4 -   0
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Rensa Family Orion Heren 2 SV Dynamo Apeldoorn Heren 2
 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

 1 Rik Wagendorp 26 jaar Midspeler

 2 Lars Aalders 36 jaar Diagonaal

 2 Nathan Hoogendoorn 22 jaar Spelverdeler

 3 Twan Peters 20 jaar Passer/loper

 5 Ruben de Vries 28 jaar Spelverdeler

 6 Lennaert Hogenhout 20 jaar Passer/loper

 8 Thomas Plijter 21 jaar Passer/loper

 10 Mike van Cooten 23 jaar Diagonaal

 11 Bart Achtereekte 23 jaar Midspeler

 14 Sander den Hollander 27 jaar Libero

 

Coach: Justin Sombroek 

Trainer: Robert Horstink 

OVERBEEK
AUTOBEDRIJF

HUMMELO

Officials: 1e Scheidsrechter: Marcel van der Wal,      2e Scheidsrechter: Rudi Kramer.
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Sinds dat ik van mijn eigen 
bestaan af wist zat ik op 
voetbal, maar op een 
gegeven moment was ik 
eigenlijk wel klaar met 
tegen een balletje aan 
trappen. Dus besloot in de 
voetsporen van mijn vader 
te treden en ook te gaan 
volleyballen. Het begon 
allemaal toen ik een jaartje 
of 10 was, eerst bij het 
kleine clubje Bruvoc in 
Brummen. Al snel merkte 
ik dat dit hem niet 
helemaal was, dus ben ik 
terecht gekomen in Vorden 
bij Dash. 

Samen met de trainingen in 
Vorden deed ik ook 
regiotraining in 
Doetinchem, hier werd ik 
opgemerkt en gevraagd 
voor de Open Club door de 
Grote Boetoe. Na een paar 
keer trainen in de 
Achterhoek merkte ik dat 
ik het aardig naar mijn zin 
had hier. Dus ja, je raadt 
het al, uiteindelijk toch 
maar de overstap gemaakt 
naar de Achterhoekse 
glorie Orion. Hier doorliep 
het proces zoals elke 
normaal lid, van de C naar 
de B en zo door naar de 
herenlijn. Nu speel ik in 
heren 2 en train ik mee met 
het eerste, ook train ik nog 

op Papendal met Jeugd-
Oranje.

Dit seizoen ben ik nieuw in 
heren 2, samen met nog 4 
anderen. Die zullen vast 
wel zo lief zijn om zich 
later in het seizoen zichzelf 
even te introduceren. 
Ondanks de redelijk 
nieuwe samenstelling van 
het team is er aan 
gezelligheid geen gebrek. 
Alleen de resultaten die we 
tot nu toe hebben geboekt 
zijn nog wel vrij 
ondermaats. Maar ja, in 
ieder geval genoeg ruimte 
voor verbetering. 
Het enige nadeel voor mij 
in het nieuwe team is dat ik 
de jongste ben, wat 
betekent dat volledig tegen 
mijn eigen wil in bekroond 
ben tot bidonslaaf. 
Verdomme…

Citroen, 
Citroen, Citroen
De Groeten!

Mijn naam is Koen 
Sanders en ik ben 17 
jaar oud. Ik ben 
geboren en getogen in 
het prachtige dorpje 
Brummen. Ik hoor je al 
denken, wat voor een 
boerengat is dat nou 
weer. Correct, in dit 
gehucht is niet veel 
meer te vinden dan een 
paar supermarkten en 
rijtjeshuizen. Maar ik 
woon er woon er wel, en 
daar zal ik het mee 
moeten doen.
Aangezien ik 17 ben, 
ben ik helaas ook nog 
leerplichtig. Ik zit nu in 
6 VWO op het Stedelijk 
in Zutphen, dat 
betekent examen doen 
dit jaar… Dat wordt 
nog wat! Maar goed dat 
is een zorg voor later. 
Nu even verder naar 
iets anders, want hier 
worden we allemaal 
niet blij van.

Uit 
Brummen
Koen Sanders
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PP

Modern 
hooliganisme
Publiek, u kent het wel. Het bestaat 
in vele soorten, vormen en maten. En 
dan doel ik niet alleen dat het 
zwaarlijvig kan zijn. Anyway. 

Het meest tot de verbeelding springt 
natuurlijk wel het voetbalpubliek. 
Met daarin het onderscheid tussen 
clubsupporter en nationaal team 
supporters. 

          Die eerste zijn toegewijd aan de 
kleuren, de club en de stad. U kent 
het wel. Inherent hieraan is een klein 
groepje dat bij existentiële noodzaak 
(ik sla, dus ik besta) mensen met 
andere kleuren, club en stad op de 
bek slaat. Tenzij er gewonnen wordt, 
dit zorgt, althans hier in Doetinchem, 
tot dusdanig veel verwarring dat ze 
elkaar onderling maar op de bek 
slaan (True story). 

          Daarnaast dus nationaal team 
fans. Ook wel het carnavalspubliek, 
behalve bij Italië, hun volkslied is 
ook gewoon beter. Deze mensen 
houden niet persé van voetbal en zijn 
niet gevoelig voor cult of ethische 
levenskeuzes. Want het maakt niet 
uit hoeveel doden er zijn gevallen, of 
wat de rechten van homoseksuelen 
zijn; “we zijn erbij en dat is prima”, 
compleet met dikke koning en 
minister-president met selectief 
geheugen. 

En dan heb je nog volleybalpubliek. 
Nog steeds carnavalesk klapvee, 
maar dan met volksmenner en 
standaard deuntjes om aan te geven, 
in welke richting het mein Block 
kartonnetje bewogen moet worden. 

Nee! Houd het liever klein en 
persoonlijk. Loop vanmiddag de hal 
in. Haal bij de bar even een pitcher 
Swinckels. Neem vervolgens even de 
tijd om zachtjes te huilen terwijl je 
een tweede hypotheek aanvraagt. 
Reken af en schuifel vol goede moed 
naar de tribune. Maak u hier eerst 
bekend met de geldende bijnamen 
zoals: Kansenparelketting, Foen, 
Pasmeneer, Boetoe, Der Hansel und 
Mittelmenschjen (in ons hoofd 
betekent dit, ‘middenmannetje, maar 
het zal wel niet). Roep deze 
vervolgens herhaaldelijk op 
onbewaakte momenten, afwisselend 
met ‘grijpt hem, bij een blokkering en 
‘mach es!’ bij een aanval, eventueel 
gevolgd door een 
euforisch ‘hij heeft 
hem gegrepen!’ ofwel 
‘gut gemacht!!’. 

Succes gegarandeerd!

Of anders heb je in 
ieder geval jezelf 
vermaakt.
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