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Tribune Info is een uitgave van 

de Vriendenclub Orion en 

verschijnt  iedere thuiswed-

strijd van de hoogst spelende 
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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

      VRIENDENCLUB ORION

SEIZOEN 2022-2023 JAARGANG 52

Kotec
Installatietechniek & Onderhoud 

Bij de voorplaat: 

Opperste concentratie bij 

Jaël Veenstra in de wedstrijd 
tegen PharmaFilter US afgelopen 
seizoen.  

2 3

Met zaalsporten had ik nooit wat. 
Opgegroeid op steenworpafstand van het Graafschap- 
stadion, waar mijn vader ons van meet af aan mee naar 
toenam, was dat misschien ook niet zo vreemd. Dat er ook 
binnen gesport werd drong pas tot mij door toen ik in de 
zestiger jaren sjans kreeg met een meisje die op 
‘gimmestiek’ zat. Toen ik niet lang daarna René Wiggers 
leerde kennen raakte ik zelfs rechtstreeks betrokken bij de 
zaalsport: het volleybal. 
          Als ik hierover nadenk is het eigenlijk ongelooflijk 
dat ik pas enkele jaren geleden voor het eerst een volleybal 
wedstrijd bezocht heb: Orion Heren 1 in Rozegaarde. Ik 
had me voorbereid op een saaie avond kijkend naar een 
stel jonge knapen die een bal over een net slaan die dan 
door een ander stel knapen weer geretourneerd werd en 
dat dan mogelijk urenlang. Dus eerst maar even wat pilsjes 
achterover geslagen.
        Tot mijn grote verbazing (en opluchting) kwam mijn 
verwachting niet uit. Al na enkele minuten brak de hel los: 
er was een punt gescoord en nog voordat het gejuich 
verstomd was werd alweer opnieuw gescoord en ging het 
spul opnieuw los. En dat de hele avond door want de 
tegenstander wist in mijn beleving geen enkel punt te 
scoren. Voor de Orionfans een gewone wedstrijd maar 
voor mij een memorabele avond.
          Ik moest hier aan denken toen ik kortgeleden de 
Graafschap zag spelen: in anderhalf uur brak de hel één 
keer los, één moment van opwinding in anderhalf uur.   
Dus, Orionfans, wie zijn er nou gek? Degenen die naar  
tweeëntwintig knapen, die mekaar anderhalf uur het 
scoren onmogelijk maken, zitten te kijken of wij, die . . .  

René Jansen.
 

De hel
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Stand 
Tweede divisie B

Afgelopen zaterdag zijn we 

voor de tweede keer afge-

reisd naar Apeldoorn. Dit 

was overigens nog niet de 

laatste keer. Helaas zijn we 

teruggekomen met de stand 

3-1 voor het vierde team van 

Apeldoorn. Of hoe je het 

ook kunt noemen een 0-1 

winst voor ons vanaf set 4. 

Onze voorgaande wedstrij-

den zijn ook bijna allemaal 

op deze manier geëindigd. 

Dit betekent dat er alleen 

maar meer plek is voor voor-

uitgang. 

Deze week is er weer fana-

tiek getraind door het team. 

Zo zijn ze voornamelijk be-

zig geweest met de passing 

en de keuzes die je kunt ma-

ken tijdens de aanval. Wan-

neer kun je het best gaan 

voor een hard geslagen bal, 

een tipbal en op welke 

plek/positie kun je dit het 

best doen in het veld.

De aanwijzingen die gege-

ven worden in de trainingen 

nemen we dan ook goed 

mee naar de wedstrijd die 

we vandaag gaan spelen. 

          Deze zaterdag gaan we 

de strijd aan tegen SSS uit 

Barneveld. Dit team heeft net 

als wij evenveel wedstrijden 

gespeeld en evenveel pun-

ten. 

Naast dat we aanwijzingen 

uit de training meenemen 

zal ik als trainer/coach ook 

aanwijzingen geven tijdens 

de wedstrijd. Als deze aan-

wijzingen worden uitge-

voerd, wat soms nogal lastig 

blijkt, resulteert dit vaak in 

een punt/punten en soms 

zelfs een setwinst. Laten we 

hopen dat er deze keer goed 

wordt geluisterd en tevens 

ook wordt uitgevoerd!

          Doordat we sinds dit 

seizoen een nieuwe hoofd-

sponsor hebben genaamd 

Rensa Family, hebben we 

hier ook nieuwe shirts van 

gekregen. Misschien is het u 

al opgevallen of misschien 

nog niet, maar laten we in ie-

der geval hopen dat dit He-

ren 3 ook gaat helpen bij de 

eerste overwinning.

          We zullen er een aan-

moedigwaardige pot van ma-

ken en hopen daarom ook 

dat u dit gaat doen tijdens de 

wedstrijd. Veel kijkplezier!

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

Door Hans ten Dam, trainer/coach

Rensa Fami ly Or ion Heren 3 - SS Barneveld Heren 2

 1 DIOS H1 7 - 28 

 2 Dros-Alterno H1 7 - 25

 3 VV Utrecht H2 7 - 23

 4 SV Dynamo Apeld. H4 7 - 23

 5 Rebo...Rebelle H1 5 - 21

 6 Scylla H1 6 - 21 

 7 Heyendaal H1 6 - 14

 8 BVC'73 H1 7 - 14

 9 SV Dynamo Apeld. H3 5 - 10

10 Rensa Family Orion H3 7 -   8

11 SSS H3 7 -   8

12 AETOS H1 5 -   6
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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.

SSS Barneveld Heren 3SSS Barneveld Heren 3SSS Barneveld Heren 3
Boven v.l.n.r Lars van Diermen, Sander Verhoef, Zen Rozenberg, Gerbrand Mel, 

midden v.l.n.r. Mark van Roekel (trainer/coach), Frank Hendriks, Ruben Turk, 

Danny van de Heg, onder v.l.n.r Jordy van de Pol, Tjerk Kooistra, Alwin Hendriks.
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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

Sinds dit seizoen speel ik, Jeroen Sinds dit seizoen speel ik, Jeroen 
Luesink, in Heren 3. Voordat ik be-Luesink, in Heren 3. Voordat ik be-
gin over een verhaal over een Me-gin over een verhaal over een Me-
meteam, een potje FIFA of iets der-meteam, een potje FIFA of iets der-
gelijks, lijkt het mij verstandig om gelijks, lijkt het mij verstandig om 
mijzelf voor te stellen.mijzelf voor te stellen.
          Sinds ik op deze aardbol           Sinds ik op deze aardbol 
ben, woon ik in Hummelo en dat ben, woon ik in Hummelo en dat 
al zo’n 21 jaar alweer. Ik hoor je al zo’n 21 jaar alweer. Ik hoor je 
denken Hummelo…. Wat/waar is denken Hummelo…. Wat/waar is 
dat? Dat is één van de plaatsen dat? Dat is één van de plaatsen 
waar Karel Mollenvanger het waar Karel Mollenvanger het 
over heeft tijdens zijn trainingen. over heeft tijdens zijn trainingen. 
Een plaats ergens om Doetin-Een plaats ergens om Doetin-
chem heen waar het alarm ‘laag chem heen waar het alarm ‘laag 
overvliegende ballen’ af gaat, om-overvliegende ballen’ af gaat, om-
dat iemand het nodig vindt om dat iemand het nodig vindt om 
een bal hard tegen de muur aan te een bal hard tegen de muur aan te 
smashen. smashen. 
          Naast dat het alarm soms in           Naast dat het alarm soms in 
Hummelo afgaat is er soms wel Hummelo afgaat is er soms wel 
eens wat te doen. Zo is er ieder eens wat te doen. Zo is er ieder 
jaar een volksfeest en een brocan-jaar een volksfeest en een brocan-
te markt in Franse sferen die be-te markt in Franse sferen die be-
zocht wordt door ± 10.000 bezoe-zocht wordt door ± 10.000 bezoe-
kers. Als dat aantal dan vergelijkt kers. Als dat aantal dan vergelijkt 
met het aantal inwoners is het met het aantal inwoners is het 
zo’n verschil van ongeveer 8.400 zo’n verschil van ongeveer 8.400 
mensen. Daarnaast komt Bennie mensen. Daarnaast komt Bennie 
Jolink uit Hummelo en is Klaas-Jolink uit Hummelo en is Klaas-
Jan Huntelaar in het dorp opge-Jan Huntelaar in het dorp opge-
groeid. Voor een klein dorp kun je groeid. Voor een klein dorp kun je 
wel zeggen dat er veel gebeurt.wel zeggen dat er veel gebeurt.
          Ook kun je wel zeggen dat ik           Ook kun je wel zeggen dat ik 
binnen het team een vaste taak binnen het team een vaste taak 
heb gekregen. Dit heeft te maken heb gekregen. Dit heeft te maken 
met meerdere factoren. Naast dat met meerdere factoren. Naast dat 
ik in Hummelo gevestigd ben, is ik in Hummelo gevestigd ben, is 
Autobedrijf Overbeek ook geves-Autobedrijf Overbeek ook geves-
tigd in Hummelo. Hiervan kun-tigd in Hummelo. Hiervan kun-
nen wij met uitwedstrijden ge-nen wij met uitwedstrijden ge-
bruik maken van de bussen voor 9 bruik maken van de bussen voor 9 
personen. Het is het makkelijkst personen. Het is het makkelijkst 
dat ik hem ophaal, het is voor mij dat ik hem ophaal, het is voor mij 
op loopafstand. Toch is er nog een op loopafstand. Toch is er nog een 
andere reden veel belangrijker. Ik andere reden veel belangrijker. Ik 
drink geen alcohol of hoe ik het drink geen alcohol of hoe ik het 
graag zeg: ik drink graag Fristi. graag zeg: ik drink graag Fristi. 
Hierdoor kun je zeggen dat hier Hierdoor kun je zeggen dat hier 
makkelijk gebruik van wordt ge-makkelijk gebruik van wordt ge-
maakt als iedereen een glas bier of maakt als iedereen een glas bier of 
misschien vijf glazen wil drinken.misschien vijf glazen wil drinken.
            Met deze nieuwe informa-            Met deze nieuwe informa-
tie wens ik u een fijne wedstrijd tie wens ik u een fijne wedstrijd 
toe!toe!
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laag 
overvliegende
ballen

DOOR JEROEN LUESINK, HEREN 3 
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Pegasus komt naar jullie toe
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Miriam Pasman

Betsie Roessink
Detmar Roessink
Herbert Reindsen
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Paulien Zoethout
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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 - Armixtos Amsterdam Dames 1

Hoogte- en 
Dieptepunten.
Afgelopen weekend was 
er een van hoogtepunten 
maar ook van dieptepun-
ten. Ik denk dat we afgelo-
pen weekend tegen Voca-
sa de beste set van het sei-
zoen gespeeld hebben en 
we zetten de lijn voort die 
we vorige week ingezet 
hadden. Energiek, door-
zetten, enthousiast en 
voor ons doen fantastisch 
volleybalspel waren de to-
verwoorden. 
Ook al waren we met z’n 
achten het leek wel alsof 
we met het maximale aan-
tal van veertien speelsters 
aan de startlijn stonden. 
Ik vond dat de tegenstan-
der in die set geen schijn 
van kans had. Maar goed, 
zoals ik in een van mijn eer-
dere stukjes schreef maakt 
één zwaluw nog geen zo-
mer en werden we door 
een roofvogel de drie sets 
erna opgegeten en de laat-
ste twee met duidelijke cij-
fers. 
          Natuurlijk wordt er 
vaak in de sport gezegd 
zonder een dieptepunt 
geen hoogtepunt. Daar ben 
ik het natuurlijk mee eens. 
We moeten de dieptepun-
ten gebruiken om weer be-
ter te worden.  Analyseren 
met het team waardoor 
dingen gebeuren, hier le-
ring uit trekken om weer 
tot een hoogtepunt te ko-
men. 

Doorgaan op de weg die 
wij zijn ingeslagen. 
Bij sommige sporten train 
je dag in dag uit, jarenlang 
en ben je blij met één hoog-
tepunt in jouw carrière. De 
kroon op iemands carrière 
wordt dan wel gezegd. Ge-
lukkig spelen wij volleybal 
en hebben we snel weer 
een mogelijkheid om tot 
een hoogtepunt te komen. 
En wel vandaag weer tegen 
Armixtos Dames 1 uit onze 
hoofdstad. Nieuw in onze 
Topdivisie en ook net als 
wij 4 punten gehaald. 
          Beide teams willen nu 
wel eens uit de gevarenzo-
ne komen en daarvoor is 
vandaag de uitgelezen mo-
gelijkheid voor. Wij gaan 
er vol tegenaan en zullen 
niets veranderen aan de 
weg die wij zijn ingesla-
gen. Net als vorige thuis-
wedstrijd tegen Ledûb zul-
len wij ons weer vol over-
gave aan het publiek pre-
senteren waarbij we jullie 
steun natuurlijk goed kun-
nen gebruiken. Dus kom
allen naar de SAZAhal te 
Doetinchem dan zorgen 
wij ervoor dat na de war-
ming-up-training en een 
lekkere pastamaaltijd van 
restaurant LOLA uit Doe-
tinchem (www.lola-
doetinchem.nl), jullie een 
leuke pot volleybal voor-
schotelen.

 1 SOMAS/Activia D1 7 - 21

 2 Ledûb Volleybal D1 7 - 18

 3 VoCASA D1 7 - 15

 4 Sliedrecht Sport D2 7 - 14

 5 Pharmafilter US D1 7 - 12

 6 ITC /AVV Keistad D1 7 - 12

 7 Volley Tilburg D1 7 -   7

 8 Laudame Fin. VCN D1 6 -   6

 9 Spaarnestad D1 7 -   6

10 Rensa Family Orion D1 6 -   4

11 VollinGo D1 7 -   4

12 Armixtos D1 7 -   4
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Kotec
Installatietechniek & Onderhoud 

Armixtos Amsterdam Dames 1

Fo
to

: R
ob

er
t v

an
 d

e 
Ge

ve
l

 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

Officials: 1e Scheidsrechter: Kevin Fung,               2e Scheidsrechter: Tom Janssen.

 1 Tess van Schie Spelverdeelster

 2 Esmé van der Lingen Spelverdeelster

 3 Tessa de Lange  Diagonaal

 4 Jessica van Schaik  Midspeelster

 5 Denise Baas  Passer/loper

 6 Uma Spuijbroek  Midspeelster

 7 Martina Fraschetti  Midspeelster

 9 Lisa Hagemeijer  Midspeelster

 10 Luke Schut  Passer/loper

 11 Masu de Ridder  Passer/loper

 12 Sarah Daalderop  Diagonaal

 13 Diede van den Broek  Libero

 14 Nikki ten Asbroek  Libero

Coach en trainer: Sandor Rieuwers

Teambegeleider: Eric Visch
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Sommigen van jullie vol-
gen ons al jaren en zien 

dus ook dat er ieder jaar 
een aantal oudjes en een 

aantal nieuwe mensen in 
het veld staan. 

Allemaal andere types 
die het team compleet ma-

ken. Maar welk type ben 
jij in ons volleybalteam? 
We hebben onze fanatie-
kelingen, de aanvoerder, 

de mama, de analist en 
onze feestbeesten. 

Kom erachter welk type 
speelster van dames 1

 jij bent!

De fanatiekeling. Zij wil al-
tijd het beste eruit halen, 
de scheidsrechter is niet 
altijd haar beste vriend en 
ze laat ook altijd van zich 
horen. Ze houdt het team 
scherp in de wedstrijd en 
we gaan natuurlijk altijd 
voor de winst!
De aanvoerder. Ze zorgt 
ervoor dat we weten hoe 
laat de teambesprekingen 
zijn, dat alle neuzen de-
zelfde kant op staan en 
houdt de groep bij elkaar. 
Onze coole kikker en na-
tuurlijk moet ze voor de 
wedstrijd altijd even een 
number 2 doen.

De mama. ‘Wie heeft er 
een extra paar sokken 
voor mij?’, ‘Wie heeft er 
nog een elastiekje voor 
mij?’, ‘Wie heeft er nog 
een sleeve voor mij?’, 
Heeft er toevallig iemand 

een extra shirtje mee?’. 
Op al deze antwoorden 
kan zij ja zeggen. Ze bakt 
daarnaast ook heerlijke ca-
kejes voor ons.
De analist. Ze weet pre-
cies tegen wie wij moeten, 
waar onze tegenstander 
vandaan komt en kan na 
de wedstrijd altijd goed 
evalueren. We kunnen al-
tijd op haar terugvallen.
Het feestbeest. Ze heeft al-
tijd haar muziekbox bij 
zich, ze draait de num-
mers het liefst 28,6 secon-
den om zoveel mogelijk 
nummers te kunnen ho-
ren en is altijd in voor een 
grapje. Een dag niet ge-
lachen is een dag niet ge-
leefd.

Wie van ons ben jij? 
We zijn benieuwd of je 
ons als speelster kan kop-
pelen aan de types. 
Wie is wie? Kom na de 
wedstrijd een drankje met 
ons doen en wij zullen dit 
met je delen!

Feestbeest

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.

0546-821515 info@wiggers.nl

Roos is 9 jaar (bijna 10) en zit op de OBS Hogenkamp in 
Doetinchem, Roos is gezellig en

sportief meisje.
Naast volleybal zit ze ook op tennis en doet ze graag 

allerlei kunstjes op de trampoline.
Daarnaast is Roos ook een creatief meisje, dat o.a. graag 

tekent en schildert.
Haar lievelingseten is bloemkool (gezond!) en 

pannenkoeken (minder gezond!)

Succes Dames 1!! Tot zaterdag.

Hoi naam is Aaf Hogenkamp. Ik ben 10 jaar oud en speel 
in CMV 5.1

Ik volleybal nu 2 jaar bij Orion met heel veel plezier.
Met mijn vader, moeder, broer en hond Lef woon ik in 

Doetinchem. Ik zit in groep 7 van OBS
Hogenkamp. Het is heel tof dat ik er vandaag bij mag 

zijn. Succes dames!

MiniMini  weekvan de  weekvan de
Mini  weekvan de
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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.

0546-821515 info@wiggers.nl

Roos is 9 jaar (bijna 10) en zit op de OBS Hogenkamp in 
Doetinchem, Roos is gezellig en

sportief meisje.
Naast volleybal zit ze ook op tennis en doet ze graag 

allerlei kunstjes op de trampoline.
Daarnaast is Roos ook een creatief meisje, dat o.a. graag 

tekent en schildert.
Haar lievelingseten is bloemkool (gezond!) en 

pannenkoeken (minder gezond!)

Succes Dames 1!! Tot zaterdag.

Hoi naam is Aaf Hogenkamp. Ik ben 10 jaar oud en speel 
in CMV 5.1

Ik volleybal nu 2 jaar bij Orion met heel veel plezier.
Met mijn vader, moeder, broer en hond Lef woon ik in 

Doetinchem. Ik zit in groep 7 van OBS
Hogenkamp. Het is heel tof dat ik er vandaag bij mag 

zijn. Succes dames!

MiniMini  weekvan de  weekvan de
Mini  weekvan de
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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 - Madjoe Enkhuizen Heren 2

Welkom bij de volgende 
thuiswedstrijd van Heren 
2 van Orion. De afgelopen 
twee weken hebben we ge-
middeld 2 punten per wed-
strijd gepakt. Helaas was 
de verdeling qua winst en 
verlies niet in evenwicht. 
Dynamo 2 werd bij de vori-
ge thuiswedstrijd vakkun-
dig opzij gezet, waarna 
een titanenstrijd tegen Be-
dum net een brug te ver 
was om ook deze in winst 
om te zetten.
 Joris Marcelis bleek net 
iets te sterk in het drukdu-
el op 13-14 achter. Niet ge-
heel onlogisch daar de bes-
te man gewoon op de 
grond kon blijven staan. 
Op naar deze week dan 
maar.
In deze derde thuiswed-
strijd wacht Madjoe uit 
Enkhuizen, WestFriesland. 
Veel jongens uit de eigen 
omgeving, die via een uit-
stapje bij Zaanstad inmid-
dels al een aantal jaren niet 
onverdienstelijk met elkaar 
in het dorp spelen. Een me-
rendeel van de selectie 
heeft bij het eerder ge-
noemde uitstapje te maken 
gehad met mij als trainer. 
          Ik vind het dus erg 
leuk om deze jongens weer 
eens te treffen. Natuurlijk 
hopende dat wij onze ong-
eslagen thuisstatus kunnen 
behouden. Madjoe doet het 
dit jaar erg goed, wat weer 
bevestigd dat als je als 
team niet teveel verande-
ringen hebt doorgemaakt 

dit jaar betekent dat je bo-
venin meedoet. Kijk maar 
naar de huidige stand, die 
dit bevestigd.
          Wij als Heren 2 wen-
sen jullie als supporters 
een zeer fijne wedstrijd 
met veel strijd toe. Geef de 
heren van Madjoe na een 
lange reis een zeer warm 
welkom, zodat we ook op 
deze manier respect tonen 
voor iedere tegenstander. 
Aan het eind van de wed-
strijd zal duidelijk worden 
of wij de zo gekoesterde 
ongeslagen thuisstatus heb-
ben kunnen behouden.

Laat je vooral 
horen op de tribune.

Weer 

een 

leuk weerzien 

van bekenden 

voor de

coach

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

 1 TOP...Bedum H1 7 - 18

 2 Sudosa-Desto H1 7 - 18

 3 Qoppo/AVV Keistad H1 7    - 17   

 4 Madjoe H1 6 - 13

 5 Webton Hengelo H1 7 - 10

 6 Bruins Olhaco H1 6 -   9 

 7 Rensa Family Orion H2 5 -   7

 8 SV Dynamo Apeld. H2 5 -   6

 9 Zalsman Reflex H1 7 -   6

10 VoCASA H2 6 -   4

11 EVV Bultman-Harth. H1 6 -   3

12 PDK Huizen H2 6 -   0
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Rensa Family Orion Heren 2 Madjoe Enkhuizen 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
ALLOVERBEEK

AUTOBEDRIJF

HUMMELO

Officials: 1e Scheidsrechter: Berend de Hoop,              2e Scheidsrechter: Patrick Besseling.

 2 Niels van Muijden 25 jaar 1.98 cm Midspeler

 3 Lars Appelo 22 jaar 1.96 cm Spelverdeler

 5 Harm Vlap 23 jaar 1.92 cm Passer/loper

 6 Donny Jesterhoudt 25 jaar 1.90 cm Passer/loper

 7 Stijn Bosker 31 jaar 1.91cm Libero

 8 Barry van Dekken 32 jaar 1.96 cm Passer/loper

 9 Bas Roosendaal 25 jaar 1.94 cm Midspeler

 10 Gijs Brandsen 23 jaar 1.95 cm Passer/loper

 11 Ferdy Wever 26 jaar 1.92 cm Spelverdeler

 12 Ruben Siregar 26 jaar 1.84 cm Passer/loper

 13 Erik Roelofsen 44 jaar 1.93 cm Diagonaal

 14 Rick van Baar 29 jaar 2.02 cm Midspeler

Trainer/coach: Allard Jongsma  Teammanager: Nico Brandsen

Assistent trainer/coach: Frank Haring

Foto Martien Wassink
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Volleyball is special at 
Heren 2. After many years 
of playing volleyball 
around the world, I can 
honestly say that Heren 2 
is the most gezellig I 
played on. It all started 
after I decided to quit 
professional volleyball and 
thought to myself - “I need 
a new hobby”. Being 
conditioned to train 
everyday meant that I had 
to find a new way to 
release energy, so I started 
thinking about what I can 
do next. 

First I thought, maybe I can 
do crossfit, but that 
sounded too hard. Then I 
thought, maybe I can do 
karate or kickboxing but I 
was too scared of ge�ing 
beat up. Eventually, I 
figured that the only sport I 
actually enjoy is volleyball. 
I signed with the Te Molder 
Sports Agency and a few 
days later my agent Peter 
arranged a meeting with the 
management of Rensa 
Family Orion Heren 2. It 
only took a few minutes 
and they congratulated me 
on joining the team.
          From the first day 
training with Heren 2, I 
found a group of fanatic 
volleyball lovers that go 
harder than some of the 
professional teams  I play 
on before. Quickly I found 
out that I was awarded with 

a new name because my 
actual name is too weird 
and from there on I was 
Sjaak. Weird, I know, just go 
with it. We have a 
combination of great 
personalities on the team 
and it feels like everyone is
commi�ed not only to the 
game of volleyball but also 
to creating a warm team 
environment. From 
drinking a beer together 
after Thursday practice to 
bringing each other food 
after games, it always feels 
like a family.
           Hope you enjoy 
watching us playing this 
season so far and thank you 
for your support.

Sjaak

Quickly
I found out

I was awarded
with a

new name
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Je ziet het wel vaker. 

De erstvolgende wedstrijd is 
aanstaande en de clubnaam van de 
tegenstander valt. Dit kan 
bijvoorbeeld op een training zijn, 
vanwege een soort van analyse van 
de tegenstander (vroeger kon je hier 
nog wel eens jongemannen 
aantreffen die snel voor een 
wedstrijd nog een a4tje probeerden te 
inhaleren om te weten welke 
opdrachten ze die dag niet gingen 
uitvoeren). Hoe dan ook, dit roept, 
zoals vorige thuiswedstrijd al 
vastgesteld door onzen “NECK!”, 
vaak wat niet zo zinvolle 
sentimenten op.

          Dit kan betrekking hebben op 
de club of het team, als in: “Ze zijn 
lelijk en het zijn klootzakken, oud 
ijzerboeren en tokkies”. Soms heeft 
het ook betrekking op de hal, als in: 
“Raar dat je meteen bij de deur zo’n 
trappenhuis in loopt waar je mogelijk 
neergestoken kunt worden”, of “Ik 
hoop dat ze de velgen van mijn auto 
niet jatten in de tussentijd”, “De 
koffie is daar niet te zuipen” en soms 
ook zaken als “Ik raak hier altijd de 
weg kwijt”.

True story trouwens, in mijn team 
hebben we één van de oudgedienden 
al eens op een repatriëringsmissie 
moeten sturen omdat onze benjamin 
(ook wel Sem genoemd), de weg 
kwijt was geraakt tussen die kantine, 
met de gore koffie, nabij het 
trappenhuis met de bewapende coke 
dealers (waar hij de shirtjes had laten 
staan) en de kleedkamer.

          U begrijpt dat dit soort 
randzaken nogal eens afleiden van de 
taak van die dag. Namelijk gewoon 
een wedstrijd spelen en die proberen 
te winnen. Let wel: de randzaken 
hoeven niet persé negatief te zijn,

terwijl de wedstrijd derhalve altijd 
wel zo zal uitpakken. Vraag Heren 2 
maar eens naar wedstrijden in

Nijmegen, vinden ze vast leuk. 

          Dit jaar hebben ze trouwens 
opnieuw een kans om weer aan hun 
self-fulfilling prophecy te voldoen.

Nee wat dat betreft kunnen we soms 
maar gewoon beter, 
op de zaterdag op de 
afgesproken tijd bij

de hal komen en 
terloops aan een 
teamgenoot vragen:

Tegen wie spelen we 
vandaag eigenlijk?

Oh, 
 dat zijn

die . . .
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