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Redactie 
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Jaël Veenstra
René Jansen

Fotografie: 
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Martien Wassink 

Vormgeving: 
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Druk: 
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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: 

Heren 2 won 19 november jl., 
van Madjoe, de zoveelste 
thuiswedstrijd op rij. Of ze 
vandaag die ongeslagen status 
een vervolg geven?  

 

2 3

Of het voetbalgeweld vandaag voor lege tribunes gaat 
zorgen bij de wedstrijden van Orion? Ons nationale 
team heeft gisteravond uiteraard gewonnen en de 
aanhang (waaronder veel Orion-supporters) heeft zoals 
altijd een kater (bij verlies van verdriet, bij winst van 
teveel glazen . . .). Vanmiddag om vier uur begint de 
eerste wedstrijd van de andere kwartfinalisten. Tussen 
twee favorieten weliswaar, maar de fanatieke Orion-
supporter zal wel genoegen nemen met één van de vele 
samenvattingen of herhalingen op nog meer zenders. En 
die kater? Die zal wel voor de wedstrijd in de kantine 
weggewerkt worden. Gewone speeldag als altijd dus!
          Niet dus. Vandaag zal Dames 1 de eventuele 
thuisblijvers een poepie laten ruiken: in een spannende 
pot wordt het favoriet geachte Pharmafilter US 
verpletterd (hetgeen altijd ‘hard aankomt in . . .’ om in 
voetbaltermen te spreken als ‘wij’ eens winnen). Heren 2 
maakt zijn ongeslagen thuis-status waar en wint ruim 
van Olhaco, terwijl Heren 3 de jongens van BVC met een 
ruime nederlaag naar huis stuurt! 
          Beste supporters, zonder een flinke dosis 
optimisme komt niemand vooruit. Dat weten ook de 
coaches en hun team, zeker Jeroen Peeters die zijn 
Dames 1 van de laatste plaats moet zien te krijgen. Jullie 
steun is daarbij onmisbaar. Laat van je horen. 
Laat het ‘hard aankomen in Amsterdam’!

René Jansen.

Optimisme



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
Martien Wassink 

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

      VRIENDENCLUB ORION

SEIZOEN 2022-2023 JAARGANG 52

Kotec
Installatietechniek & Onderhoud 

Bij de voorplaat: 

Heren 2 won 19 november jl., 
van Madjoe, de zoveelste 
thuiswedstrijd op rij. Of ze 
vandaag die ongeslagen status 
een vervolg geven?  

 

2 3

Of het voetbalgeweld vandaag voor lege tribunes gaat 
zorgen bij de wedstrijden van Orion? Ons nationale 
team heeft gisteravond uiteraard gewonnen en de 
aanhang (waaronder veel Orion-supporters) heeft zoals 
altijd een kater (bij verlies van verdriet, bij winst van 
teveel glazen . . .). Vanmiddag om vier uur begint de 
eerste wedstrijd van de andere kwartfinalisten. Tussen 
twee favorieten weliswaar, maar de fanatieke Orion-
supporter zal wel genoegen nemen met één van de vele 
samenvattingen of herhalingen op nog meer zenders. En 
die kater? Die zal wel voor de wedstrijd in de kantine 
weggewerkt worden. Gewone speeldag als altijd dus!
          Niet dus. Vandaag zal Dames 1 de eventuele 
thuisblijvers een poepie laten ruiken: in een spannende 
pot wordt het favoriet geachte Pharmafilter US 
verpletterd (hetgeen altijd ‘hard aankomt in . . .’ om in 
voetbaltermen te spreken als ‘wij’ eens winnen). Heren 2 
maakt zijn ongeslagen thuis-status waar en wint ruim 
van Olhaco, terwijl Heren 3 de jongens van BVC met een 
ruime nederlaag naar huis stuurt! 
          Beste supporters, zonder een flinke dosis 
optimisme komt niemand vooruit. Dat weten ook de 
coaches en hun team, zeker Jeroen Peeters die zijn 
Dames 1 van de laatste plaats moet zien te krijgen. Jullie 
steun is daarbij onmisbaar. Laat van je horen. 
Laat het ‘hard aankomen in Amsterdam’!

René Jansen.

Optimisme



4 5

Stand 
Tweede divisie B

Vorige week mocht ik zelf 
aantreden in Nijmegen, 
wat een uitslag werd wat 
niet echt over naar huis te 
schrijven was. Gelukkig 
konden de knappe man-
nen van Heren 3 zich vol-
ledig opladen voor een 
mooi potje volleybal te-
gen de iets minder knappe 
mannen uit Barchem. Dat 
was nodig, aangezien we 
de week ervoor niet volle-
dig konden trainen, he-
laas hadden Sem en Teun 
een griepje te pakken 
waardoor ze af moesten ha-
ken. Maar deze week heb 
ik de mannen weer mogen 
klaarstomen voor een 
mooi en belangrijk potje. 
Barchem, dat net 3 punten 
boven ons staat, hebben we 
al ontmoet in de voorberei-
ding. Daar waren we ster-
ker dan zij, maar dat zegt 
natuurlijk nog niet zo heel 
erg veel. Al begint het team 
de laatste tijd wel wat meer 
vorm te krijgen. Eerder 
was het team nog vrij on-
rustig en mistte het nog 
een echte ‘killersmentali-
teit’. 
          Nu nog steeds, maar 
minder. Op de trainingen 
wordt er de laatste tijd wel 
erg veel aandacht aan be-
steed en zie je dat er echt 
wel een vorm van groei in 
zit. Ik noem het dan ook lie-
ver ‘killersmentaliZeit’, 
aangezien het nu wel tijd 

wordt dat er wat van komt. 
Helaas heeft Heren 3 twee 
weken geleden verloren, 
maar ook daar begon men 
enige volwassenheid in de 
ploeg zien komen. De eer-
ste set was na een minder 
begin helaas verloren ge-
gaan met 21-25. Tweede set 
leek het alsof we het naar 
ons toe trokken, niets bleek 
minder waar: 27-29. 

Derde set, valt niet heel 
veel over te zeggen: 14-
25… Maar, gelukkig was 
de bank warm van het 
springen/dansen/juichen 
van de eerste drie sets, en 
wonnen we deze wel: 25-
18. 3-1 eraf, maar gelukkig 
nog een belangrijk puntje 
meegesmokkeld naar Doe-
tinchem. 

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

Door Hans ten Dam, trainer/coach

Rensa Family Orion Heren 3 - BVC’73 Barchem Heren 1

 1 Dros-Alterno H1 10 - 38

 2 SV Dynamo Apeld. H4 8   - 35

 3 DIOS H1 9   - 34

 4 Rebo...Rebelle H1 8   - 25

 5 VV Utrecht HS 2 8   - 24

 6 SV Dynamo Apeld. H3 8   - 20

 7 Scylla H1 7   - 18

 8 BVC'73 H1 9   - 17

 9 Heyendaal H1 9   - 15

 10 Rensa Family Orion H3 9   - 14

11 SSS H3 9   -   8

12 AETOS H1 8   -   7

Het
team
mistte
killersmentaliZeit
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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.

Berjan Ebbekink, Bjorn Klein Brinke, Hans Kamperman, Jelmer de Jong,

Lucas de Graaf, Mark Smit, Onno Adding, Ties Lubberdink, Willem Klein Geltink,

Wytse Post. Trainer: Gerard Janszen.

BVC’73 Barchem Heren 1BVC’73 Barchem Heren 1BVC’73 Barchem Heren 1
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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

Hallo allemaal! 
Ik wil mij graag 
eerst even voorstel-
len, aangezien ik 
naast Heren 3, ook 
mijn debuut maak in 
dit boekje. 
Ik ben Teun Merkx, 
21 jaar en speel (/zit 
bank) sinds dit jaar 
bij Heren 3. 
Ook loop ik rond bij 
Dames 2 en MB1, pro-
beren om ze iets aan 
te leren wat ik waar-
schijnlijk zelf niet 
eens kan.

In
Louis
We

Trust

Wij hadden met Heren 3 
een vrij weekend vorige 
week. Dat kwam natuurlijk 
mooi uit want Nederland 
moest voetballen. 
Ik wil bij deze mijn analyti-
sche aspiraties uitspreken. 
Want wat Van der Vaart 
kan, kan ik ook. 
          Dan heb ik het niet 
over het uitermate goed 
kunnen voetballen of het 
scoren van wereldgoals 
(schorpioengoal in 2003), 
maar natuurlijk over het 
aankomen. Ik bedoel, ana-
lyseren van wedstrijden. 
Het is echter niet heel las-
tig om steeds Blind te ne-
men als de man die zijn 
naam eer aan doet. 
          Ik heb onderzoek ge-
daan, en het is vaker voor-
gekomen dat het Neder-
lands team het niet goed 
heeft gedaan in de poule, 
maar uiteindelijk een pri-
ma resultaat heeft behaald. 

Ik neem u terug naar het 
jaar 1974, een mindere 
groepsfase, waaronder een 
0-0 tegen Zweden maakte 
‘ons’ bijna Wereldkampi-
oen. Of vier jaar later, Ne-
derland wint alleen van 
Iran, speelt gelijk tegen Pe-
ru en verliest van Schot-
land, maakt ons wederom 
bijna Wereldkampioen. 
1998, Nederland wordt 
vierde, maar speelt gelijk 
tegen respectievelijk België 
en Mexico. 
Dan 2010, het eerste WK 
dat ik op mijn netvlies heb 
staan, weliswaar 3 keer 
winst, maar vrij krap. 
Vier jaar later, natuurlijk 
de sensationele 5-1 op Span-
je met dè pass van Blind(!), 
maar Australië maakte het 
vrij lastig.
          Dus mensen, luister 
niet naar Van der Vaart en 
cohorten, luister naar Lou-
is. Wij worden Wereldkam-
pioen. In Louis We Trust. 

Mocht Oranje het niet ge-
red hebben, wij spelen om 
15.00 in het Oranje, tot dan!

DOOR
TEUN MERX, 
HEREN 3
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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 - Pharmafilter US Amsterdam Dames 1

Het heerlijke avondje is al-
weer voorbij. Sinterklaas 
is weer met zijn pietenstaf 
terug naar het hopelijk 
wat warmere Spanje. Hoe 
hij elk jaar weer naar zijn 
huis gaat is een raadsel. 
Stapt hij op de stoomboot 
of is hij dit jaar met zijn 
privéjet terug gevlogen?                                                                                                               
De cadeautjes zijn door ie-
dereen weer uitgepakt en 
wij hebben met mijn dames 
wel wat teveel cadeautjes 
weggegeven in de eerste 
acht wedstrijden van dit sei-
zoen. Zeer goede wedstrij-
den gespeeld waarin wij 
ons niet genoeg hebben be-
loond. De afgelopen twee 
wedstrijden brachten niet 
wat iedereen ervan had ver-
wacht. Dit had zijn oorza-
ken, een zeer kleine selec-
tie waarbij ook nog een aan-
tal speelsters niet fit of ge-
blesseerd zijn. 
          Toch ben ik zeer trots 
op deze dames dat ze on-
danks alle dingen die spe-
len er altijd zijn, goed trai-
nen en doorzetten. We 
gaan lekker met ons team-
pje het seizoen tot een goed 
einde brengen. 
          Nu de cadeautjes zijn 
uitgepakt wacht ons nog 
een leuk programma totdat 
de kerstman de kaarsjes 
gaat aansteken. 
Wat normaal een rustigere 
periode is, spelen wij nog 
drie wedstrijden. 
Vandaag is US D1 in Doe-
tinchem te gast. US doet 
het goed in deze divisie en 
staat vierde. 

Voor ons is het misschien 
wel prettig om weer tegen 
een goede tegenstander te 
spelen. We hebben bewe-
zen dat we daar ons zeer 
goed aan op kunnen trek-
ken. De voorbereiding op 
de wedstrijd zal weer het-
zelfde zijn, starten met een 
warming up training en 
een overheerlijke pastam-
aaltijd van ons favoriete 
restaurant  LOLA, 
www.lola-doetinchem.nl. 

Afgelopen donderdag heb-
ben we met het team weer 
genoten. Heerlijk eten en 
een leuke ambiance. Na de 
maaltijd de voorbespre-
king en dan alle focus op 
de wedstrijd. Knallen gaan 
we.
Na zaterdag spelen we 
voor de competitie nog te-
gen Spaarnestad Dames 1 
en in de derde ronde van 
de nationale beker tegen 
VCN Dames 1 uit Capelle 
aan de IJssel op donderdag 
22 december om 20 uur. Bei-
de wedstrijden zijn natuur-
lijk te volgen op de lives-
tream op facebook.
           Nu hoop ik dat jullie 
vandaag voor het laatst dit 
kalenderjaar mijn team aan-
moedigen. We hebben jul-
lie steun zeker nodig.

 1 SOMAS/Activia D1 10 - 27

 2 Ledûb Volleybal D1 9   - 21

 3 VoCASA D1 9   - 21

 4 Pharmafilter US D1 9   - 18

 5 Sliedrecht Sport D2 10 - 17

 6 ITC/AVV Keistad D1 10 - 12

 7 Volley Tilburg D1 9   - 10

 8 Armixtos D1 9   - 10

 9 VollinGo D1 10 - 10

 10 Laudame Fin. VCN D1 8   -   9

11 Spaarnestad D1 9   -   6

12 Rensa Family Orion D1 8   -   4

De tijd tussen
 Sinterklaas

en de 
Kerstman
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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

  Saar Meijer 14 jaar 1.76 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: Rudi Kramer,               2e Scheidsrechter: Maicol Gerritsen.

 1 Benthe Essink 15 jaar 1.70 m Libero

 2 Sophie ten Asbroek 26 jaar 1.87 m Diagonaal

 3 Aike Melenhorst 17 jaar 1.84 m Midspeelster

 4 Ilse Veerman 19 jaar 1.82 m Passer/loper

 5 Mathilde Polak 23 jaar 1.69 m Libero

 6 Irie Timmer 26 jaar 1.70 m Spelverdeelster

 7 Fleur Uitterlinden 18 jaar 1.87 m Spelverdeelster

 8 Mable Hengeveld 26 jaar 1.78 m Passer/loper

 9 Julia Hödl 31 jaar 1.83 m Diagonaal

 10 Anouk van der Zee 17 jaar 1.81 m Passer/loper

 11 Saskia Bos 32 jaar 1.78 m Passer/loper

 12 Anneke Ykema 30 jaar 1.92 m  Midspeelster

 13 Maaike Helig 15 jaar 1.89 m Midspeelster

Trainer: Christophe George, Sebastien de Paula Coach: Christophe George

Assistent trainer: Jaap André
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Verlaat sinterklaasgedicht:

Lieve Sint, 

Wat moet je nou vertellen over een volleybalteam, 
die zijn eigen krachten maar weinig laat zien?

We trainen onmundig hard en zorgen 
dat we elke zaterdag weer klaar staan, 

om er weer met elkaar tegen aan te gaan.

Helaas is het telkens weer het zelfde lied, 
en het is nou niet echt dat iedereen hiervan geniet. 

Gelukkig scoren we wel genoeg punten 
in de derde helft van de wedstrijd, 

waar we overgaan van verdriet naar 'gekheid'. 

Een pilsemannetje aan je zij, 
dat maakt iedereen toch weer een beetje blij.

We blijven er voor knokken vergeet dat niet, 
ooit valt het de goede kant op, 

misschien vandaag, je weet het niet...

Marlijn en Annemiek
Dames 1

Ik ben Noé Haverkamp, 
11 jaar en woon in 
Doetinchem. Ik speel nu 1,5 
jaar bij Orion en zit in de 
CMV 5.1. Het leukste vind ik 
om een ace te maken met 
serveren.

Hoi, ik ben 
Nora Eijkelkamp. 
Ik word over 3 weken 10 
jaar. Ik volleybal bij de CMV 
bij team 5.1 en vind dit heel 
leuk. Bij ons in de familie 
volleybal-len er heel veel! 
Ik zit in groep 7 van 
basisschool de Hogenkamp. 
Naast sportief ben ik ook 
creatief. Ik teken graag en 
speel gitaar. En ben dol op 
mijn hond Sam. Leuk dat ik 
er bij mag zijn. Ik heb er zin 
in! 

MiniMini  van de
 week

 van de
 week
Mini  van de

 week

Nora

Noé
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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 - Bruins Olhaco Hoogeveen Heren 1

Welkom bij de volgende 
thuiswedstrijd van Heren 
2 van Orion. Vandaag is 
een bijzondere dag. Clubi-
coon en technisch mana-
ger van de club Marco Bui-
ting viert vandaag zijn 50e 
verjaardag. Wij als Heren 
2 wensen hem nog vele ja-
ren te zien bij deze pracht-
ige club. 
Dat hij nog niets heeft in-
geboet aan fanatisme was 
vorige week in Nijmegen 
weer eens te zien. Duide-
lijk zijn mening gevende 
op het technisch ‘zeer ver-
zorgde’ set-uppen van de 
Set-upper van VoCASA le-
verde hem een gele kaart 
op. Geniet van je dag Abra-
ham. Ik heb het ook erva-
ren en wordt steeds ster-
ker. Zelfs zodanig dat ik vo-
rige week als BOB de man-
nen na een gezellige avond 
in Nijmegen weer veilig 
om half 5 bij de SaZa hal 
heb afgeleverd.
          Brengt ons bij de 
thuiswedstrijden cyclus: 
Na Reflex (3-0), Dynamo2 
(3-0) en Madjoe (3-2) komt 
vandaag Olhaco een po-
ging wagen om onze ong-
eslagen thuisstatus aan te 
vallen. Olhaco staat vlak bo-
ven ons in de stand, dus ik 
verwacht een interessante 
ontmoeting. Een mix van 
jonge talenten en ervaren 
mensen aan de overkant 
moet haast wel ingredi-
ënten genoeg geven voor 
een leuke middag. Mijn 
mannen zijn, na een onno-
dige nederlaag tegen een 

boven zichzelf uitstijgend 
VoCASA, gebrand om deze 
wedstrijd geconcentreerd 
en fanatiek te beginnen. Bij 
de laatste thuiswedstrijd in 
de competitie van het jaar 
2022 hopen we er samen 
met u een leuke en aang-
ename wedstrijd van te ma-
ken. Laat je vooral horen 
op de tribune. 
Heel veel plezier!
          Rest mij ook nog even 
van de gelegenheid ge-
bruik te maken om al onze 
supporters een fijn kerst-
feest en een gezond uitein-
de te wensen. We hopen jul-
lie in het jaar 2023 ook weer 
in volle gezondheid te kun-
nen verwelkomen.

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

 1 Sudosa-Desto H1 9 - 24

 2 Qoppo/AVV Keistad H1 9 - 22

 3 TOP...Bedum H1 9 - 22

 4 Madjoe H1 9 - 16

 5 Webton Hengelo H1 9 - 13

 6 SV Dynamo Apeld. H2 8 - 12

 7 Bruins Olhaco H1 9 - 12

 8 Rensa Family Orion H2 7 - 10

 9 VoCASA H2 9 -   9

10 Zalsman Reflex H1 9 -   8

11 EVV Bultman-Harth. H1 8 -   5

12 PDK Huizen H2 7 -   0

Een 
thuiswedstrijd
op de 

e 50 verjaardag
van onze 
technisch manager
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Rensa Family Orion Heren 2 Bruins Olhaco Hoogeveen Heren 1
 1 Robin Jansen              23 jaar       1.90 m           Diagonaal

 2  Dean Rots                   23 jaar          1.86 m        Spelverdeler

 3 Koen Sanders               27 jaar  2.00 m             Passer/Loper

 4 Shalev Saala                   30 jaar            1.97 m             Passer/Loper

 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 Jens Reinders               20 jaar          1.81 m            Libero

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: Edwin Mantingh,              2e Scheidsrechter: Alex de Kok.

 2  Bert Bril  26 jaar  1.96 m  Spelverdeler

 3  Alex Dijkstra  27 jaar 1.93 m Passer/loper

 4 Rens Meijer 30 jaar 2.00 m Passer/loper

 5  Sander Kemperman  42 jaar 1.96 m Diagonaal

 6  Stef Hooijer  19 jaar 1.85 m Spelverdeler

 7  Thijs van Noorden  37 jaar 2.00 m Passer/loper

 8  Jelbert Jongsma  31 jaar 2.00 m Midspeler

 9  Alwin Mijnheer  19 jaar 1.98 m Midspeler

 10  Jordan Groenewegen  17 jaar 1.98 m  Midspeler

Trainer/coach: Xander Arling  Teammanager: Dagmar Schoemaker

Ass. trainer: Sander Klok, Paul de Vries Verzorger: Anita Heerts

Foto Martien Wassink
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Goedemiddag en welkom 
in SaZa Topsporthal 
Achterhoek, hier strijden 
de beste volleyballers van 
het land tot hun enkels 
scheef staan en hun knie-
ën van titanium zijn. Ook 
bij Heren 2 doen we ons 
best, alhoewel, we hebben 
nu al drie vijf-setters op 
rij gehad. Dus dat gaan we 
vandaag even niet doen. 

Mijn naam is trouwens Hid-
de Huisman, ik ben 26 jaar 
en sinds dit seizoen nieuw 
bij Orion Heren 2. Hier-
voor heb ik samen met Jan 
Douwe en Robin bij Bovo 
in Aalten gespeeld en ik 
heb het hooghouden van 
een volleybal geleerd bij 
Grol in Groenlo. Bij deze 
clubs heb ik van de derde 
klasse tot en met de eerste 
divisie ervaring op gedaan 
en nu mag ik het proberen 
op topdivisie niveau. 

Ik speel dus al jaren volley-
bal en voornamelijk als 
spelverdeler, dus ik wil jul-
lie een paar tips meegeven 
hoe je een echte setter kan 
zijn. Een spelverdeler be-
gint meestal een wedstrijd 
of een set met de serve, de-
ze mag eigenlijk nooit goed 
gaan. De middenaanvallers 
mogen maximaal maar tien 
ballen krijgen per wed-
strijd en nee, niet per per-

“Jullie bakken er niks van
                          stelletje aardbeien”

soon. Als spelverdeler 
moet je minimaal drie keer 
per set laten weten hoe 
slecht de pass wel niet is, 
voor de gevorderden zeg je 
er ook iets bij van “Ik moet 
hier ook alles alleen doen” 
of “Jullie bakken er niks 
van stelletje aardbeien”. 
Dat alles alleen doen komt 
zeer van pas bij spannende 
setstanden, boven een 
stand van 22-22 moet de 
bal namelijk minimaal 
twee keer worden doorge-
tikt. 

En wat misschien wel het al-
lerbelangrijkste is voor een 
spelverdeler en wat hij 
nooit moet vergeten is dat 
het niet aan de spelverde-
ler ligt en dat het nooit 
diens fout is. Voor eventu-
ele toekomstige basisplaat-
sen moet ik er wel bij ver-
melden dat dit natuurlijk 
een grap is en dat we echt 
een top team hebben en ik 
het super vind om hier on-
derdeel van te mogen zijn.

DOOR HIDDE HUISMAN, HEREN 2
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PP

December, het jaar loopt op z’n einde 
en dat biedt de mogelijkheid tot re-
flectie en overzichten. Mijn Spotify al-
goritme vindt mij trouwens beter dan 
u. Ik heb namelijk 6,2k van mijn tota-
le 43k luisterminuten besteedt aan 
een Acid-Jazz band die u, wegens ge-
brek aan smaak, toch niet kent. En 
zelfreflectie? Nee, daar bent u niet zo 
sterk in, zeker niet in het bedenkelij-
ke niveau waarop hier gevolleybald 
wordt. Anders was u, of beter, of al-
lang gestopt. 

          Ik zeg u, want voor de reflectie 
hebben we echt anderen nodig. En 
daar hebben we vele jaren geleden 
iets voor gevonden en dit weekend is 
het weer zover. Het Sin-
teKerstEnNieuwPinksterenPa-
senFOKJOUEventEvent. 

          Het idee is simpel, er wordt een 
lootje getrokken, iemands naam ver-
schijnt, je haalt speciaal bier voor 
hem (tenzij Glutenvrije-Gijs, Jeroen 
of Sem, dan dus: 
Wijn/Fristi/Fruithapje) en je maakt 
een klein gedichtje. 

           En dit gedichtje is de kern van 
het verhaal. Dit is de eindejaarsafre-
kening van je teamgenoot, dit is het 

moment dat je hem vrijuit, met al z’n 
streken en z’n shit van het voorgaan-
de jaar om de oren mag slaan, zolang 
het maar rijmt. Al hebben we ook 
eens een Israëlische coach, magische 
anti-rijm met een vleugje antisemitis-
me zien doen, dat was ook mooi. 
Maar noem het een soort van, literair 
“Steken en draaien”, een fijn potje 
“Seal clubbing” voor gevorderden. 
Het is de spiegel waarop je z’n onjuis-
te zelfbeeld gebroken in poëtische 
stukjes aan hem aanbiedt en lachend 
door z’n strot douwt. En het mooiste      
is, ze zien het nooit aankomen. 

          In de afgelopen weken zijn er 
wederom tactisch rookgordijnen op-
gehangen over wie er aan het ont-
vangende eind van je literaire kwali-
teiten staat. Iets wat immer tot ver-
rassingen leidt. De teamgenoot met 
dyslexie krijgt een gedicht van 7 kant-
jes, de vedette wordt geconfronteerd 
met z’n alcoholisme en stuitende on-
vermogen, iets over ie-
mand z’n zusje en de 
benjamin van de 
groep, god hebbe 

zijn ziel. 

Vanavond is de 
avond van de tranen, 
Van het lachen, bij de 
meesten, 

Literair 
 zeehondje

knuppelen 
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