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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: 

Jeroen Peeters en zijn team 
pakten een puntje in de 
wedstrijd tegen  Volley Tilburg.

2 3

Orion Dames 1 dus.
Het eens zo gloriezeuze team, landskampioen en 
bekerwinnaar, gevreesd in heel het land, bejubeld in de 
media. Stad en land de trok de stad in om deze prestatie 
te belonen met een met een bruisende huldiging: 
volleybal wat ‘hot’ en het publiek kwam in grote getale 
naar de hal. Dat beloofde wat voor de toekomst.
          Na de gloriejaren moest het dames 1 team van 
Orion een behoorlijke stap terug doen. Vanaf seizoen 
2006/2207  werd de opmars ingezet om het verloren 
gegane terrein terug te winnen. Uiteindelijk werd dit 
beloond met een plaatsje in de huidige Topdivisie. Een 
paar seizoenen geleden werd de promotie naar de 
eredivisie nipt gemist.
          Hoe anders is de situatie nu. Verblijf in de 
Topdivisie staat onder druk. Jeroen Peeters en zijn team 
zijn zich daarvan zeer bewust. Mocht een plaats in de 
Topdivisie verspeeld worden dan wordt het razend 
moeilijk om deze weer te heroveren. 
          Laten we daarom als trouw publiek, volleyballief-
hebbers en Orion familie onze dames hartstochtelijk , 
positief aanmoedigen om hun plekkie  veilig te stellen 

Naar een 
lager niveau?
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Stand 
Tweede divisie B

Ongeslagen . .  . in 2023. 
Dat dit enkel twee wedstrij-
den betreft laten we hierbij 
even in het midden. Voor 
ons is het een mooie extra 
“overwinning”. Afgelopen 
weekend mochten we aan-
treden tegen de studenten 
van Heyendaal uit Nijme-
gen. Nu zijn onze uitwed-
strijden dit seizoen op z’n 
minst wisselvallig te noe-
men, maar hier was in Nij-
megen niks van te merken. 
Er werd stabiel en overtui-
gend gespeeld, met een ecla-
tante 4-0 overwinning als re-
sultaat.
Door deze mooie vijf punten 
zijn we de onderste regionen 
van de ranglijst ontstegen en 
kunnen we misschien wel 
brutaal naar boven gaan kij-
ken. Een voorwaarde hierbij 
is natuurlijk wel dat we ons 
eigen niveau ook neer kun-
nen blijven zetten tegen de 
sterkere ploegen uit onze 
competitie. Uitkomend op 
onze tegenstander van van-
daag: DIOS Heren 1. 
Het team van oude bekende 
Marvin Sombroek, die 
hoogstwaarschijnlijk zeer te-
vreden is dat hij vandaag 
met de fiets naar de wed-
strijd kan gaan.
          DIOS heeft ons in de 
eerste helft van het seizoen
een lesje efficiëntie en fou-
tenlast gegeven. Om vervol-
gens na een 0-4 verlies met 

de staart tussen de benen 
naar huis te worden ge-
stuurd. Hierbij kunnen we 
natuurlijk een hoop inkop-
pertjes als excuses gaan ge-
bruiken: blessures, lastige 
hal, slechte koffie, you name 
it. Maar ook hier was het een 
simpel resultaat van ons ei-
gen gebrekkige spel en een 
tegenstander die netjes sta-
biel bleef spelen.
          Nu de laatste weken de 
selectie grotendeels fit is en 
het niveau op de trainingen 
stapje voor stapje hoger 
wordt is de wedstrijd van 
vandaag voor ons dus een 
leuke uitdaging. Als we “bru-
taal” naar boven willen blij-
ven kijken zullen we dat van-
daag dan ook moeten gaan 
bewijzen. Dit door de heren 
uit Dinxperlo (en 1 uit Doe-
tinchem) het vuur aan de 
schenen te willen leggen. 
Het belooft hoe dan ook een 
leuke pot te worden. 

Tot straks op de tribune!

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 - DIOS Dinxperlo Heren 1

 1 SV Dynamo Apeld. H4  13 - 54

 2 Dros-Alterno H1  14 - 53

 3 DIOS H1 12 - 48

 4 Rebo...Rebelle H1 13 - 39

 5 VV Utrecht H2 13 - 36

 6 SV Dynamo Apeld. H3 11 - 32

 7 Rensa Family Orion H3 12 - 32

 8 BVC'73 H1 13 - 23

 9 Scylla H1 10 - 19

10 Heyendaal H1 13 - 16

11 AETOS H1 12 - 13

12 SSS H3 13 - 10



4 5

Stand 
Tweede divisie B

Ongeslagen . .  . in 2023. 
Dat dit enkel twee wedstrij-
den betreft laten we hierbij 
even in het midden. Voor 
ons is het een mooie extra 
“overwinning”. Afgelopen 
weekend mochten we aan-
treden tegen de studenten 
van Heyendaal uit Nijme-
gen. Nu zijn onze uitwed-
strijden dit seizoen op z’n 
minst wisselvallig te noe-
men, maar hier was in Nij-
megen niks van te merken. 
Er werd stabiel en overtui-
gend gespeeld, met een ecla-
tante 4-0 overwinning als re-
sultaat.
Door deze mooie vijf punten 
zijn we de onderste regionen 
van de ranglijst ontstegen en 
kunnen we misschien wel 
brutaal naar boven gaan kij-
ken. Een voorwaarde hierbij 
is natuurlijk wel dat we ons 
eigen niveau ook neer kun-
nen blijven zetten tegen de 
sterkere ploegen uit onze 
competitie. Uitkomend op 
onze tegenstander van van-
daag: DIOS Heren 1. 
Het team van oude bekende 
Marvin Sombroek, die 
hoogstwaarschijnlijk zeer te-
vreden is dat hij vandaag 
met de fiets naar de wed-
strijd kan gaan.
          DIOS heeft ons in de 
eerste helft van het seizoen
een lesje efficiëntie en fou-
tenlast gegeven. Om vervol-
gens na een 0-4 verlies met 

de staart tussen de benen 
naar huis te worden ge-
stuurd. Hierbij kunnen we 
natuurlijk een hoop inkop-
pertjes als excuses gaan ge-
bruiken: blessures, lastige 
hal, slechte koffie, you name 
it. Maar ook hier was het een 
simpel resultaat van ons ei-
gen gebrekkige spel en een 
tegenstander die netjes sta-
biel bleef spelen.
          Nu de laatste weken de 
selectie grotendeels fit is en 
het niveau op de trainingen 
stapje voor stapje hoger 
wordt is de wedstrijd van 
vandaag voor ons dus een 
leuke uitdaging. Als we “bru-
taal” naar boven willen blij-
ven kijken zullen we dat van-
daag dan ook moeten gaan 
bewijzen. Dit door de heren 
uit Dinxperlo (en 1 uit Doe-
tinchem) het vuur aan de 
schenen te willen leggen. 
Het belooft hoe dan ook een 
leuke pot te worden. 

Tot straks op de tribune!

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 - DIOS Dinxperlo Heren 1

 1 SV Dynamo Apeld. H4  13 - 54

 2 Dros-Alterno H1  14 - 53

 3 DIOS H1 12 - 48

 4 Rebo...Rebelle H1 13 - 39

 5 VV Utrecht H2 13 - 36

 6 SV Dynamo Apeld. H3 11 - 32

 7 Rensa Family Orion H3 12 - 32

 8 BVC'73 H1 13 - 23

 9 Scylla H1 10 - 19

10 Heyendaal H1 13 - 16

11 AETOS H1 12 - 13

12 SSS H3 13 - 10



6 7

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.

      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

DIOS Dinxperlo Heren 1DIOS Dinxperlo Heren 1DIOS Dinxperlo Heren 1
Miquel Verbeek,  Martijn Onstwedder, Leon van der Heide,

Hans Nijmeijer, Bastiaan van de Haar, Arjen Rijpma, Dennis Damhuis, 

Harm Thijs Kok, Marco Plat, Harmen Arendshorst. Trainer: Hans Nijmeijer
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autoschade

Frits Bloemen
DOETINCHEM Tel. 0314 - 34 06 37

Het seizoen is al een tijdje 
gaande, dus grote kans dat 
jullie me wel eens hebben 
gezien in of naast het veld. 
Mijn naam is Hans ten 
Dam, ik ben dit seizoen 
begonnen in een dubbele 
rol, namelijk als trainer/ 
coach van heren 3 en als 
passerloper bij Heren 2. 

Na tijden van langdurige 
knieblessures de afgelopen 
jaren ben ik na drie jaar 
begonnen bij heren 2 om 
toch nog maar eens op 
niveau te proberen 
volleyballen. Het begin van 
het seizoen ging eigenlijk 
zeer goed, maar na twee 
maanden begon de pijn in 
mijn knieën toch weer 
geleidelijk aan toe te nemen. 
Inmiddels heb ik in het 
dagelijkse leven bij elke stap 
weer pijn en heb helaas 
afgelopen week de keuze 
moeten maken om weer een 
stapje terug te nemen. 
De komende tijd zal ik heren 
2 alsnog ondersteunen als 
tweede libero om zo mijn 
lichaam wat meer rust te 
gunnen. 

In het tweede deel van ons 
seizoen zullen we er voor 
blijven vechten om in de top 
van de topdivisie te eindigen 
en ons publiek een mooi 
potje volleybal te laten zien. 
Als trainer/coach bij heren 3 
zie ik dat er veel talent zit 
dat de komende jaren door 

kan gaan groeien tot een 
nieuwe basis voor heren 2. 
De talenten uit heren 3 zal ik 
blijven begeleiden om een zo 
hoog mogelijk resultaat te 
bereiken komend jaar. 

Vorige week hebben we uit 
bij Reflex Kampen met 3-0 
gewonnen. Vandaag spelen 
we tegen Webton Hengelo 
om onze winst voort te 
zetten. Fijne wedstrijd!

Zere
knieën

DOOR HANS TEN DAM, HEREN 3

                      trainer/coach
                      van heren 3 
          en passer/loper bij Heren 2
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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 - Volley Tilburg Dames 1

Is het tij nog te keren?
Dit is een moeilijke vraag 
maar we doen er in ieder ge-
val alles aan met de speel-
sters/staf en de middelen die 
we tot onze beschikking heb-
ben. Ik zie dat we weer lang-
zaam de goede richting op 
gaan en dat we met fases be-
ter spel laten zien. Dit ver-
schilt nog wel per wedstrijd 
moet ik bekennen. Langzaam 
wordt iedereen weer fitter en 
dat is wel nodig bij een klein 
team qua speelstersaantal.

De rode lantaarn hebben in de 
competitie is voor nu nog niet 
zo’n groot probleem maar we 
moeten zorgen dat we aan het 
einde boven de rode streep 
staan. Dat wordt nog een hele 
kluif en zal pas aan het eind 
van de competitie duidelijk 
zijn.
          Met fases in de eerste en 
derde set heb ik zaterdag te-
gen Sliedrecht sport gezien dat 
we wel degelijk kunnen vol-
leyballen. Maar het was nog 
niet goed genoeg. Vandaag is 
SOMAS/Activia uit Sint 
Anthonis te gast. De nummer 
1 tegen de nummer laatst. Een 
groot verschil op de ranglijst 
en de bookmakers zullen wel 
een makkelijke overwinning 
voorspellen voor Activia.

Al zegt de ranglijst niet alles. 
Ik weet wat mijn team kan als 
iedereen fit is en dat is veel 
meer dan de ranglijst doet ver-
moeden.
          Ondanks dat het in de 
eerste wedstrijd 3-0 voor Acti-
via werd waren er zeker kan-
sen en hebben wij het hen de 
tweede en derde set met he-
laas verlies 31-29 en 25-23 toch 
wel moeilijk gemaakt.
          We hebben weer een goe-
de trainingsweek achter de 
rug, vandaag een lekkere pas-
tamaaltijd van restaurant Lola 
uit Doetinchem, www.lola-
doetinchem.nl tussen de war-
ming up-training en wedstrijd 
dus zijn er helemaal klaar voor 
en misschien krijgen we van-
daag het tij gekeerd.

Veel plezier.

Stand
Topdivisie B
 1 SOMAS/Activia D1 13 - 35

 2 Ledûb Volleybal D1 13 - 29

 3 US D1 13 - 25

 4 Sliedrecht Sport D2 13 - 24

 5 VoCASA D1 13 - 24

 6 ITC/AVV Keistad D1 14 - 19

 7 Volley Tilburg D1 13 - 16

 8 Laudame Fin. VCN D1 12 - 15

 9 Armixtos D1 13 - 25

 10 VollinGo D1 14 - 15

11 Spaarnestad D1 13 - 12

12 Rensa Family Orion D1 12 -   5

Is het tij 
nog te 

?keren
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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 - Volley Tilburg Dames 1
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V L O E R V E R W A R M I N G
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Installatietechniek & Onderhoud 

Activia Sint Anthonis Dames 1
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 1 Annemarieke Klaasen 23 jaar        1.85 m      Midspeelster

 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: Mattijs Awolfs,               2e Scheidsrechter: Matthijs Pals.

 1  Dani Jozephs  19 jaar  1.78m  Passer/loper/diag.

 2  Gaya Neeskens  22 jaar  1.85m  Diagonaal

 3  Kim Verkerk  23 jaar  1.71m  Passer/loper

 5  Jule van Hout  23 jaar  1.81m  Middenspeelsters

 6  Carmen Aarns  23 jaar  1.86m  Middenspeelsters

 7  Jil Lamers  22 jaar  1.83m  Passer/loper

 9  Isis Neeskens  20 jaar  1.75m  Spelverdeelster

 10 Loes van Hout  23 jaar  1.80m  Middenspeelsters

 11  Ellen Willems  22 jaar  1.69m  Libero

 12  Anna Breimer    20 jaar  1.70m  Libero

Trainer: Bob Soberjé  Coach: Bob Soberjé

Assistent trainer: Toine Verhoeven
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Och daar zijn ze weer met hun 
teleurstellende wedstrijd van 
afgelopen zaterdag zal je wel 
denken… 
Bij Annie, die donderdags een 
avondje gefeest heeft bij 
VVAL, scoorde in de eerste set 
veel punten. Er was dus niks 
van te zien. De eerste set kwa-
men we goed met Sliedrecht 
mee. Het was spannend tot 20-
20. Vanaf toen werd de set bin-
nen 30 seconden afgegeven 
door een aantal persoonlijke 
fouten. Deze fouten werden 
doorgetrokken naar de tweede 
set. We hadden niet veel te zeg-
gen. 
Derde set, nieuwe set, nieuwe 
kansen. Zo gingen we de set in 
en dat bleek ook. We kwamen 
weer goed bij, maar het was al-
lemaal met te weinig beleving 
waardoor we ook deze set ver-
loren… 

Een nieuwe week, een nieuwe 
wedstrijd dus nieuwe kansen. 
We doen het deze week even 
anders. We hebben goed naar 
de quotes gekeken van beken-
de sporters waar wij ons wel 
goed in kunnen vinden. We ne-
men je even mee….

Jack Dempsey
‘Een kampioen is iemand die op-
staat als hij eigenlijk niet meer 
kan.’
Emil Zatopek
‘Een sporter kan niet rennen met 
geld in zijn zak. Hij moet rennen 
met een hoop in het hart en dro-
men in zijn hoofd’
Sachin Tendulkar
‘Succes is een proces. Tijdens die 
reis worden er soms stenen naar 
je gegooid, maar die zet je om in 
mijlpalen.’
Dan Gable
‘Er is altijd een manier om jezelf 
te motiveren voor een volgend ni-
veau. Schrijf en droom erover. 
Zet het daarna om in werkelijk-
heid en blijf niet hangen in een 
droom.’
Vince Lombardi
‘Het gaat er niet om of je neerge-
slagen wordt. Het gaat erom of je 
weer opstaat.’
Herschel Walker
‘Als je hard traint, ben je niet al-
leen beter, maar ook moeilijker te 
verslaan.’
Ben Hogan
‘Als je niet beter speelt dan zij, 
werk dan harder dan zij.’
Joe Namath

‘Als je er niet 
helemaal voor gaat, waarom ga je 
dan überhaupt?’
Bo Jackson
‘Maak je doelen zo hoog mogelijk 
en stop niet voor je het hebt be-
reikt.’
Kevin Durant
‘Hard werken verslaat talent, 
wanneer talent niet bereid is om 
hard te werken.’
Billie Jean King
‘Kampioenen gaan door totdat ze 
iets helemaal onder de knie heb-
ben.’
Yogi Berra
‘Het is nog niet voorbij totdat het 
echt voorbij is.’

Na deze motiverende teksten 
willen we ook even medede-
len dat we blij waren met de 
opkomst van afgelopen thuis-
wedstrijd. Daaruit hebben we 
ook geconcludeerd dat we be-
ter spelen als het publiek mee-
zingt en lawaai maakt. Bij de-
ze dan ook de uitnodiging: 
laat jullie horen! 
We gaan ons best doen om er 
vandaag een super pot van te 
maken. We spelen tegen de 
koploper Somas/Activia, waar-
schijnlijk volgend seizoen uit-
komend in de eredivisie. 
Ondanks dit hopen wij één of 
meerdere puntjes in Doetin-
chem te kunnen houden door 
hard te gaan werken. Zoals 
hierboven al benoemd; als je 
niet beter speelt, werk dan har-
der en wie weet verslaan wij 
dan wel het talent…
Zin hebben wij er in ieder ge-
val zeker in!   

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 Marc Donker
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 
30 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.

Filou is een sportieve en 
creatieve duizendpoot. Ze is 
dol op knutselen en tekenen.
Ze speelt nu al een aantal jaar 
met veel plezier volleybal. 
Ook haar zusje Kee heeft de 
smaak te pakken gekregen.
Als het even kan samen 
buiten spelen met de bal en/of 
op de trampoline. Filou speelt 
in team 6.2 Ze heeft veel 
spelplezier met de jongens en 
meisjes in haar team en naast 
lol maken, worden er met 
regelmaat punten mee naar 
huis genomen. 
Veel succes dames 1!! 

Hoi, ik ben Mijs Cancian. Ik 
ben 10 jaar en zit in groep 7 
op basisschool de Haven. Ik 
zit nu ongeveer 1,5 jaar bij 
Orion, nu bij CMV 6.2 Ik vind 
het erg leuk. O ja, naast het 
volleybal dans ik ook nog 1x 
per week bij Citydance. Ook 
dat is heel leuk.
Ik hoop nog lang bij Orion te 
kunnen volleyballen. 

MiniMini   van de
week

  van de
week
Mini   van de

week

Motiverende
teksten

‘Als je er niet  voor gaat,helemaal
                     waarom ga je dan überhaupt?’

DOOR JAYDEE LINTHOUT & STERRE SMEITINK, DAMES 1
,
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Welkom bij de volgende 
thuiswedstrijd van heren 2 
van Orion. Waar we vorige 
keer nog wat kritisch waren 
over de reeks 2-3 verliespar-
tijen, is er de afgelopen we-
ken volop hosanna. De vori-
ge thuiswedstrijd tegen 
“vriend van het team” Men-
no werd het een klinkende 
3-0 voor ons. Vervolgens 
vond Jan het tijd om eens te 
kijken of hij nog kon skiën. 
Bij Reflex in Kampen be-
gonnen we het eerste punt 
van de wedstrijd met een 
clean ace en dat tekende de 
wedstrijd. Weer zonder set-
verlies konden we terugke-
ren naar Doetinchem. Kor-
tom het gaat de afgelopen 
weken prima.

Vandaag treffen we voor de 
derde keer dit seizoen Web-
ton Hengelo. Wisselende re-
sultaten tot nu toe. In de com-
petitie verloren we helaas 
met 3-1, maar kort daarna in 
de beker revancheerde wij 
ons door in Hengelo met 3-0 
te winnen. Wij willen dus 
graag de ingeslagen weg 
doorpakken. Webton is een 
directe concurrent voor een 
stevige subtoppositie. Web-
ton is een mix van ervaring 
en jeugdig enthousiasme, 

die wel netjes vier keer in de 
week trainen en dus vooral 
de jongeren grote stappen la-
ten maken. Oud Orion heren 
1 speler Peter Ogink speelde 
de vorige ontmoetingen als li-
bero. We zijn benieuwd of hij 
deze rol nog steeds vervult 
of dat hij inmiddels weer pas-
ser/loper is.
         Kortom genoeg ingredi-
ënten voor een spannend pot-
je. Wij zijn klaar om onze 
ongeslagen thuis status in de 
competitie vast te houden. 
We kunnen dus alle support 
goed gebruiken. Heel veel 
plezier gewenst.

Laat je vooral horen 
op de tribune.

Stand
Topdivisie A

 1 Qoppo/AVV Keistad H1 13 -34

 2 Sudosa-Desto H1 13 - 30

 3 TOP...Bedum H1 13 - 29

 4 Webton Hengelo H1 13 - 24

 5 SV Dynamo Apeld. H2 12 - 23

 6 Madjoe H1 13 - 22

 7 Rensa Family Orion H2 11 - 20

 8 VoCASA H2 13 - 12

 9 Bruins Olhaco H1 13 - 12

10 Zalsman Reflex H1 13 - 10

11 EVV Bultman-Harth. H1 12 -   5

12  PDK Huizen H2 11 -   4

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 -  Webton Hengelo Heren 1

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

En nu
door-
pakken

en nu
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 2 Sudosa-Desto H1 13 - 30

 3 TOP...Bedum H1 13 - 29

 4 Webton Hengelo H1 13 - 24

 5 SV Dynamo Apeld. H2 12 - 23

 6 Madjoe H1 13 - 22

 7 Rensa Family Orion H2 11 - 20

 8 VoCASA H2 13 - 12

 9 Bruins Olhaco H1 13 - 12

10 Zalsman Reflex H1 13 - 10

11 EVV Bultman-Harth. H1 12 -   5

12  PDK Huizen H2 11 -   4

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 -  Webton Hengelo Heren 1

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

En nu
door-
pakken

en nu



18 19

Rensa Family Orion Heren 2 VoCaSA Nijmegen Heren 2

V L O E R V E R W A R M I N G SPORTSWEAR
ALLOVERBEEK

AUTOBEDRIJF

HUMMELO

Officials: 1e Scheidsrechter: Kevin Fung,              2e Scheidsrechter: Lieke Blankenvoort.

Foto Martien Wassink

22 23

 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

 1 Bas Oude Alink  Spelverdeler

 2 Lex Slaghekke  Midspeler

 3 Peter Ogink  Passer/loper

 4 Tom Slaghekke  Midspeler

 5 Youri Bals  Spelverdeler

 6 Stef Vugteveen  Passer/loper

 7 Sven Duwe  Passer/loper

 8 Sybe Tabak  Diagonaal

 10 Sam Sjoers  Passer/loper

 11 Gijs Op de Weegh  Midspeler

 12 Wouter Liefaard  Diagonaal

 13 Julian Freriks  Libero

 14 Timo Konniger  Libero

Trainer/Coach: Rinke Olthof Teammanager: Erik Konniger

Assistent Coach: Theo Peters
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Nu hadden wij met heren 3 
afgelopen weekend het voor-
recht om aan te mogen tre-
den tegen een andere stu-
dentenclub, Heyendaal uit 
Nijmegen. Voor mij dus een 
uitgelezen kans om mijn wil-
de haren weer eens te laten 
wapperen. Helemaal aan-
gezien het plan was om met 
een groepje na de wedstrijd 
een enkel pilsje te drinken in 
het altijd gezellige Nijmegen. 
Twan werd gebombardeerd 
tot BOB, de agenda was leeg 
en er werd ook nog eens met 
4-0 gewonnen. Het perfecte 
plaatje ontstond voor een 
feestje tot in de late uurtjes. 

Niets bleek minder waar, na 
het ouderwets “klappen” 
van een Döner werd er een 
bruin kroegje opgezocht en 
kwam de map met speciaal 
biertjes op tafel. Er werden 
wat rondjes getoept, trivian-
ten ingekopt i.c.m. luchtige 
kroegpraat.  Dan volgt het 
onvermijdelijke punt van de 
avond waarop je normaal als 
een stel jonge honden de 
dichtstbijzijnde danstent op-
zoekt.

 Bij ons werd enkel unaniem 
besloten dat we de dans-
kroeg links lieten liggen en 
op huus an gingen. Een uni-
cum.Na aankomst bij de 
sporthal z.s.m. op de fiets 
richting huis, want dit oude 
lijf wilde toch wel heel erg 
graag in foetus houding in 
bed liggen. Hierbij heb ik in 
mijn enthousiasme bij deze 
gedachte zo fanatiek aan de 
sleutel van mijn deur ge-
draaid dat deze afbrak…

Zittend in de achtertuin, 
wachtend op de hulptroe-
pen, al knuffelend met mijn 
raam om nog wat druppel-
tjes WiFi te kunnen ontvang-
en, begon het toch tot mij te 
komen. Als ik nu niet de ou-
de man had uitgehangen en 
gewoon die danstent in was 
gegaan had ik hier nu niet in 
de kou gezeten met een em-
mer vol zelfmedelijden.

Bullshit natuurlijk. Ik heb 
simpelweg geleerd dat je 
schijt moet hebben aan wat 
zou ‘moeten’ en vooral de 
boel niet forceren.

DOOR LUUK PASMAN, HEREN 3

Voor velen van jullie zal ik bekend staan als de oude kale 
midden. Zeker niet te verwarren met de kale midden(s) 
van heren 2. Minder van jullie zullen weten dat ik, in de 
tijd dat ik nog wilde haren had, Orion enkele jaren heb 
verlaten om te spelen bij de studenten van Harambee in 
Enschede. 

Ouder worden met een ‘twist’

0546-821515 info@wiggers.nl
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We kennen het allemaal 
waarschijnlijk wel, old skool 
positieve discriminatie binnen 
teamsport, ongelijke behandeling in 
optima forma. 

En dan doel ik niet op futiele zaken 
als speeltijd en dat soort geëmmer. 
Dat er spelers zijn die, wegens wat 
gejammer over een knie, enkel op 
zaterdag langer dan drie kwartier in 
de zaal staan, en zo mogelijk toch 
alles spelen, daar maakt zich bij ons 
niemand druk om. 

Nee ik doel hierbij op, het 
twijfelachtige gedrag wat je 
teamgenoten kunnen vertonen en 
wat je klaarblijkelijk enkel en alleen 
van hun kan lijen. Denk aan de 
teamgenoot die, wanneer jij de 
buschauffeur bent, achter je gaat 
zitten en periodiek een doordringend 
“HENG HENG!!!” uitkraamt. Denk 
aan de teamgenoot die altijd wanneer 
een oefening op de training net is 
uitgelegd, direct de net besproken 
regels overtreedt omdat hij/zij dat net 
ff niet had meegekregen. De 
teamgenoot die altijd z’n shit laat 
slingeren/vergeet of per ongeluk 
jouw tas mee naar huis neemt. En 
dan heb je natuurlijk nog de 

teamgenoot die, als je na de 
wedstrijd in de kantine heel even niet 
op let, er snel met jouw frikandel 
vandoor gaat, als de aasgier dat ie is. 

Normaal gesproken is dit natuurlijk 
om gek van te worden. Nu hoor ik u 
denken, “Nou mijnheer Dijkman, 
overdrijft u nu niet een klein beetje?”. 
Neen, als iemand je frikandel nakt 
moet diegene gehoekt worden, dat 
zijn de regels. 

Maar toch! Blijkbaar kun je dit dan 
wel hebben van specifieke personen. 
Want of, het zijn middens, dus ze 
kunnen niet beter, of het is je 16 jaar 
jongere teamgenoot en wie wordt er 
nou boos op hem? 

Óf! 

Het is die gast die er mee weg komt 
om tijdens de wedstrijdbespreking 
een wenkbrauwhaar uit het verder 
kale hoofd van de coach met 
stoppelbaard, leren 
jack en muts (én 
koevoet) te trekken. 
Zonder dat daarbij 
zijn hoofd van zijn 
romp gescheiden 
wordt. 

Toch nog steeds 
bedankt voor de 
“wiedergutmachungsf
rikandel” Gustav.. 

 
Voorkeurs
behandeling
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