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MBJ Pieter Hack
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Rinus Rondberg
DS
Herman Siekman
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0165 – 343 308
0165 – 303 065

H.V. Orion
p.a. Vlettevaart 62
4715 EX Rucphen
orionr@handbal.nl
www.hvorion.nl
Rucphen, november 2010

Voor je ligt al weer de vierde uitgave van de jaarlijkse Update.

Ook dit jaar is weer een groot aantal coaches, leden en vrijwilligers druk bezig
geweest met stukjes schrijven, adverteerders werven, samenstellen van het blad en
allerlei aanverwante werkzaamheden. Het resultaat is wederom een flink dik clubblad
waar het bestuur en de redactie zeer tevreden op zijn.

Daarnaast is het bestuur trots op onze sponsoren en adverteerders. Naast onze
hoofd-, shirt- en bordsponsoren zijn ondanks de economisch moeilijke tijden 22
bedrijven uit de omgeving van Rucphen bereid gevonden om een advertentie te
plaatsen. Zonder deze adverteerders zou deze Update niet mogelijk zijn, of de
contributie zou aanzienlijk verhoogd moeten worden. Dus bij deze, mede namens
alle leden, adverteerders bedankt!

Rest ons alleen om je leesplezier, fijne feestdagen
en een sportief 2011 toe te wensen.

Met handbal-groet,

Het bestuur van HV Orion

PS: mocht het zijn dat je nog een sinterklaas- of kerstcadeau moet bedenken: bij
onze sponsoren Mervo Sport in Sint Willebrord en Van Meer Schoenen in Sprundel
krijgen Orion-leden 10% korting op sportartikelen!
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Plus Manniën
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Kennismaking met
Herman Siekman
“Ik denk dat ik maar weer iets met het handbal ga doen” zei ik tegen mijn buurman,
met wie ik op dat moment een wijntje zat te drinken.
Het was midden juni en de zon scheen zomaar flauwtjes tussen de bomen door. “Ik
weet dat er hier in Rucphen een leuke handbalclub zit. Ik ben er vroeger vele keren
geweest om te fluiten en ook met mijn jongens, dat waren toen prachtige wedstrijden
die gingen om het kampioenschap.”
“En, wie heeft er toen gewonnen?” vroeg mijn buurman.
“Nou, ik herinner me nog dat een wedstrijd Avanti - Orion op het einde 30-30 stond.
Het ging toen om de laatste wedstrijd en die hoefden wij (Avanti), maar gelijk te
spelen. Dan zouden wij kampioen zijn, maar de scheidsrechter besloot om de laatste
minuut nog een 7 meter te geven aan de tegenstander (Orion dus) zodat wij de
wedstrijd verloren…!” Rob, destijds de trainer van Orion, was er wel blij mee want
toen waren zijn junioren kampioen.
“Maar waarom ga jij hen dan niet opzoeken?” vroeg mijn buurman. Hmmm… Ik
verslikte mij bijna in een slok wijn! Ik dacht: “het is vakantie en daar zal nu wel
niemand aanwezig zijn, maar ik ga dat zeker doen!”
Punt één omdat iedere club wel vrijwilligers nodig heeft, ten tweede omdat ik altijd al
een clubmens ben geweest en ik dat heel erg miste. En ten derde: Orion was toen
een heel gezellige club en misschien kan ik ook nog wel een team trainen?
Een paar maanden later, begin september op een zondagmiddag, fietste ik naar het
buitenverblijf van H.V. Orion om er de sfeer te gaan snuiven, te kijken hoe het op dat
moment was/is en wat het spelletje handbal bij mij nog zou doen. Bij het betreden
van het clubgebouw merkte ik dan er een ontspannen sfeer hing en dat men mij een
beetje schuchter begroette (‘t is een vreemdeling zeker, die verdwaald is zeker…).
“Mag ik van U een kopje koffie?” vroeg ik aan de bar-juffrouw.
Toen ik mijn suiker in het kopje liet neerdalen vroeg ik aan het meisje achter de bar
(Wendy) of Rob nog iets voor Orion deed, waarop zij vroeg of ik Rob Smits bedoelde.
Die ja! Nou, dat was haar vader, en die is nog steeds actief bezig voor de club. Ik
vertelde haar over de tijd van zijn en mijn junioren en het fluiten samen met Henk van
der Sanden. En niet te vergeten over de barbecue waar wij toen voor uitgenodigd
waren en de weinige biertjes die wij nuttigden om de barkeeper ook van een
bezigheid te voorzien…
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Er werd mij een clubblad overhandigd, de Update van 2009, en uitleg gedaan over
het een en ander, en toen merkte ik dat het nog steeds een leuke club is. Alleen
sterk vermagerd in zijn leden- en vrijwilligersbestand zoals bij vele handbalclubs het
geval is….!!!
Twee weken later, toen er weer wedstrijden waren, kwam voorzitter Martijn met
uitgestoken hand naar mij toe en vroeg hoe het met mij was, want hij kende mij nog
van toentertijd: hij was een van de oude junioren van Orion. Na wat verder
doorgepraat te hebben kwamen we op hét punt, vrijwilligerswerk doen voor de club,
en dat ik dat wel zag zitten. “Zou je ook een team willen trainen?” was de vraag van
Martijn.
Daarnaast was er woensdag een schoolhandbal-toernooi: of ik daar zou willen
fluiten, nam Martijn gelijk de koe bij z’n horens… Dat schoolhandbal-toernooi was erg
leuk om weer mee te maken, ik leerde er weer andere mensen kennen zoals één van
de voormalige voorzitters, Wim, die mij ook het een en ander uitlegde over de club en
de opzet van diverse activiteiten. De ontspannenheid en de vriendelijkheid van deze
mensen van Orion gaven mij een behaaglijk en warm gevoel en ook het plezier weer
terug voor de handbalsport die ik in mijn eigen actieve leven van 43 jaar zo
bewonderd en geliefd heb.
Daarna ging het snel. De afspraak met Rob en door het meehelpen bij de trainingen
van zijn jeugdgroep werd ik al gauw verbonden aan de Dames Senioren. In
samenspraak met Pieter en Martijn zou ik de trainingen van de dames overnemen
zodat Pieter weer volledig met de heren zou kunnen meetrainen. En toen ik ook nog
eens een keertje met de heren mee kon en mocht trainen wist ik het zeker. Na zoveel
jaar buiten de lijnen, stond ik er ineens weer tussen en ik bedacht me ineens: “Ik wil
voor deze club iets gaan betekenen!”. Een club die ik na zoveel jaren niet meer
gezien heb, qua gezelligheid en warmte niets heeft ingeboet!!! En dat is een heel
belangrijk punt om een sportclub te runnen.
Ik hoop dat ik nog veel dingen voor jullie mag doen. Tot op de trainingen!
Herman Siekman
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PLUS Manniën
Teamsport in Rucphen
Trotse sponsor HV ORION

Raadhuisplein 12
T: 0165 – 341 281
F: 0165 – 342 901
www.plussupermarkt.nl
Openingstijden:
maandag - vrijdag 08.30 - 20.00
zaterdag 08.00 - 18.00
zondag 10.00 - 16.00
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Binnen de handbalvereniging wordt er natuurlijk ook hard getraind.
Iedere dinsdagavond is een echte Orion-avond, waarbij de gehele vereniging van
jong tot oud gaat trainen. Tijdens het zaalseizoen, van oktober t/m maart, trainen we
binnen in de sporthal. Vanaf april t/m september, tijdens het buitenseizoen, wordt er
buiten getraind op ons eigen buitenveld achter de skibaan.

Mini-Maxi Training
Bij aanvang van het handbalseizoen is het een traditie
geworden dat de ouders een keer met de kinderen
meetrainen.

9

Team

Trainer

Coach

Trainingstijd

C- en D-jeugd

Rob Smits

Peter van Loenhout

dinsdag én vrijdag
18:30 - 19:30 uur

MBJ

Pieter Hack

John van Helden

Heren
B- en A-jeugd

Barry Verbraak /
Barry Verbraak
Rinus Rondberg

Dames A-jeugd
en Senioren

Herman Siekman / Pieter Hack

Heren Senioren

Rinus Rondberg

dinsdag:
18:30 - 19:30 uur
dinsdag:
19:30 - 20:00 uur
Daarnaast meetrainen
met de Heren Senioren
dinsdag:
19:00 - 20:30 uur
dinsdag:
20:00 - 21:30 uur
vrijdag:
19:30 - 21:00 uur

Handbalvereniging Orion is in september 2008 gestart met kleutergym. Wekelijks
een uurtje rennen, briesen en gezelligheid voor de jongste basisschooljeugd. Het is
telkens een drukke, maar bovenal gezellige en speelse manier om de jongste jeugd
kennis te laten maken met sport en spel.
Vanwege het grote succes hiervan is dit jaar besloten een vervolg hieraan te geven,
middels kaboutergym.

Wanneer:
Voor wie:
Tijd:
Locatie:

Alle maandagen buiten de schoolvakanties
Alle kinderen van groep 1 t/m 3
Na schooltijd van 15:30-16:30 uur
Gemeenschapshuis "de Vaart"
St. Martinusstraat 2c in Rucphen

Buiten de schoolvakanties zijn we iedere maandag
aanwezig in gemeenschapshuis ‘De Vaart’ van 15:3016:30 uur.
Meer foto’s van de kaboutergym zijn te vinden op onze
website.
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Jeugdhandbal
Het jeugdhandbal neemt een belangrijke positie in om de handbalsport te verbreden.
Het is belangrijk voor HV Orion om jeugdteams te hebben en te houden. In eerste
instantie is het doel sport en spel, daarna komt de handbalsport.
De variatie van de aanwezige jeugd bij HV Orion loopt van 6 t/m 18 jaar. Orion heeft
teams in de categorieën A-jeugd (16 - 18 jaar), B-jeugd (13 - 15 jaar), C-jeugd (10 12 jaar) en D-jeugd (8-10 jaar) en organiseert de kaboutergym (6-8 jaar).
De trainingen worden zo opgezet dat alle jeugdteams hun volledige inzet kwijt
kunnen op de training. Belangrijke aspecten zoals samenspelen, beweging en
coördinatie worden zo gestimuleerd. Bij de jongste jeugd (kaboutergym en D/Cjeugd) ligt de nadruk meer op spelvormen die veelal handbal gericht zijn.
Bij voldoende spelers gaan de teams de competitie in. In de competitie leren zij echt
hun krachten te meten met andere teams. Bij het spelen in de competitie staat
natuurlijk het spelplezier voorop.
Senior wordt je als je ouder bent dan 18 jaar. HV Orion heeft zeer actieve dames en
heren teams die fanatiek competitie spelen. Wil je alleen trainen, maar heb je geen
tijd voor de wedstrijden in het weekend, dan kan je recreant-lid worden.
Handballen is voor iedereen,
Rob Smits
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Gemengd C-Jeugd
Hoi Handbal liefhebbers,
Als coach van het jongste team van de vereniging hierbij een stukje over het vorig
seizoen en een vooruitblik op het huidige zaalseizoen.
Evaluatie 2009/2010 zaalseizoen
Als begeleider was het leuk, maar ook moeilijk. Vooral als ik terugdenk aan de
allereerste zaalwedstrijd, zondagochtend 10 uur in de Vijfsprong. Wel tegenstanders,
wel compleet C-team, maar géén scheidsrechter, of zaalwacht.
Toegegeven: zwemmen in het diepe is leuk, maar zonder back-up erg benauwend.
Een mobiel is dan toch wel een handig ding in dergelijke gevallen, gelukkig staat
onze voorzitter voorgeprogrammeerd. Zo is het voor de coach van de tegenpartij, net
of ik het probleem tackel, ze bleef geloven dat het wel goed zou komen.
Uiteindelijk heeft Maartje, die te vroeg was voor haar eigen wedstrijd, de situatie voor
me gered.
Dat nummer van Martijn heb ik overigens nog vele malen benut. Eerlijk gezegd heb

je voor de C-jeugd toch wel enige technische kennis van het handbalspel nodig,
daarom spreek ik liever van begeleider dan coach. Het was een leuk seizoen, zeker
14

toen Daan ons team kwam versterken. Deze (reus) riep vele vragen op, maar maakte
echter ook veel doelpunten.
Handballen is leuk, maar winnen maakt het toch leuker…
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Nieuw seizoen 2010/2011
Dat viel mee, het vertrekken van Jana, Lieke en Daan naar de B-jeugd.
De eerste wedstrijden ‘buiten’ op het veld zijn al gewonnen, bewust zet ik buiten
tussen aanhalingstekens, omdat we in Tilburg 3 kwartier naar het buitenveld gezocht
hebben. Toen bleek dat Artemis niet buiten, maar toch binnen speelde.
Je begrijpt het al, het nummer van Martijn werd ook hier dankbaar benut, uitslapen is
er dus voor hem niet bij!
Ons team is gegroeid (en niet alleen in de lengte), alle spelers zijn individueel sterker
geworden. Dit dankzij de trainingen van Simon en Steven en sinds dit seizoen
dankzij de inspanningen van Rob. Allerlei aanvals- en verdedigingstechnieken
worden mijn spelers bijgebracht, wat ik dan weer in de wedstrijden terugzie.
Vorig jaar dacht ik dat het gewoon een kwestie was van op tijd wisselen, maar ook
het inzetten van de spelers op bepaalde posities en het inspelen op het spel van de
tegenstander zijn minstens zo belangrijk gebleken.
Peter van Loenhout,
Coach Gemengd C-Jeugd
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Meisjes B-Jeugd
Dit seizoen bestaat het team van de dames B jeugd uit : Jana (overgekomen van de
C’s), Lieke, Jessica, Evelien, Anne, Tessa, Meike, Marijke, Laura, Irene (geblesseerd
en aan het revalideren) en Daisy (die ons versterkt vanuit de A’s). Enkele van deze
meisjes versterken zelfs ook nog het dames senioren team als zij speelsters tekort
komen. Wat dit team kenmerkt is flexibiliteit. Dit blijkt uit het feit dat ze allemaal om
beurten keepen en deze taak samen op zich nemen.
Wat je dit seizoen kunt zien is dat we als team steeds meer op elkaar ingespeeld
raken, ook mede namens trainers Pieter en Herman.
In de veldwedstrijden en de eerste zaalwedstrijden, met name in de wedstrijd tegen
Heerle 2, viel alles samen. De verdediging stond goed en de aanvallen liepen goed,
waarbij een aantal mooie aanvalscombinaties te zien waren.
Zoals we nu trainen, spelen en voor elkaar werken, gaan we zeker nog een aantal
wedstrijden winnen in deze competitie. In het veld hebben we al een keer gelijk
gespeeld! Dat was tegen Heerle 3 en we juichten zo enthousiast om dit gelijkspel dat
de tegenstander begon te twijfelen en dacht dat ze een doelpunt hadden gemist en
verloren hadden!
Dit enthousiasme geeft aan dat de spelvreugde bij ons team op de 1e plaats komt!
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Heren A-Jeugd
De Heren A-Jeugd werden vorig seizoen zowel op het veld als in de zaal kampioen,
en dus wacht het team dit jaar een zware taak. Ten opzichte van vorig jaar zijn er 3
spelers doorgeschoven naar de Heren Senioren. Igor, Roel en Ben zijn dus niet meer
bij deze groep te bewonderen. Marcel is helaas gestopt en zo blijven er maar 8
spelers meer over.
Simon, Siem, Jur, Davy, en Steven zijn de overgebleven A’s van vorig seizoen en
enkele van hen zijn zelfs bij de Senioren al onmisbare spelers. Melvin is eerste jaars
A en Dennis en Daan zijn beide B’s. Ondanks dat hebben ze alle drie al bewezen
goed met de A’s mee te kunnen.

Een evenaring van vorig seizoen zal erg lastig worden gezien de krappe bezetting.
Toch heeft dit team ook dit seizoen al weer bewezen dat het er ook dit jaar weer in
zit. De eerste 2 wedstrijden van het veldseizoen hebben de jongens beide al
gewonnen en ook het zaalseizoen begon met een ruime overwinning. Dit ondanks
dat het team nog niet één wedstrijd compleet is geweest. Als je met 7 spelers wint
van teams met 3 tot 4 wisselspelers, dan zit het tussen de oren, en met de conditie
wel goed. Daarna volgde 2 onfortuinlijke wedstrijden, welke de jongens beide
hadden kunnen winnen. Helaas gebeurde dit niet. Op het moment dat iedereen
aanwezig is, kan er dus spektakel verwacht worden.
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En dat spektakel kwam ook. Na een verpletterende overwinning in de uitwedstrijd
tegen HVM (43-9), volgde wederom een overwinning. Dit maal betrof het een
thuiswedstrijd, op een tijdstip dat de meeste jongens normaal gesproken nog aan het
bijkomen zijn van een avondje stappen. Om half 10 stond Roef klaar om de strijd aan
te gaan. Ondanks dit vroege tijdstip denderde Orion door, zoals ze de week daarvoor
geëindigd waren. Met een 32-8 overwinning hebben de jongens de 3e plek weer te
pakken, en worden de kansen op een kampioenschap weer steeds groter.
Wat de rest van het seizoen zal brengen is voor iedereen nog maar afwachten. Het is
al gebleken dat een krappe bezetting, een nieuwe trainer-coach en een zware
belasting op sommige van de spelers (die dus een dubbele competitie spelen) nog
wel eens een ongelukkige combinatie kan zijn. Maar tot op heden heeft het team zich
prima gehouden. En dus heeft de kersverse coach geen reden tot klagen…Hopelijk
kunnen we in de komende wedstrijden deze vorm vasthouden en weer gaan
meestrijden om de koppositie in de competitie.
Barry Verbraak,
Coach Heren A-jeugd
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DORPSSTRAAT 88
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ST. WILLEBRORD

TEL. 0165-382532

Dames Senioren
Voor binnen hebben we een heel gemêleerd team, aangevuld met super B-meiden.
We gaan voor het samenspel, gezelligheid en als het kan een paar punten pakken.
Pieter had bij de start van de competitie de leiding over het hele spul maar heeft
deze met de komst van Herman afgestaan om zicht volledig op de Heren te kunnen
richten. Onder de leiding van Herman proberen we onze handbalvaardigheden uit te
breiden en als team in het veld te staan.
Er zit diversiteit genoeg in het team om de tegenstanders alle hoeken van het veld te
laten zien. Wanneer dat eruit gaat komen zullen we dit jaar zien!!!
Elke keer proberen we er een leuke pot van te maken.
Ivanka staat haar vrouwtje in de goal. Met de snelle hoekspelers en instarters
Nadine, Evelien, Jessica en Meike proberen we onze tegenstanders te
overdonderen. In de opbouw hebben we Loes, Daisy, Rosaline en Maartje met
keiharde schoten en mooie passeer bewegingen. Rianne en Wendy zetten ze niet
zomaar weg op de cirkel en hebben af en toe maar een klein gaatje nodig. Margot
moet haar debuut wedstrijd nog maken.

Zoek je nog een leuke uitdaging of iets sportiefs, bij ons kun je altijd terecht om een
keertje lekker mee te trainen. Leeftijd, lengte, handbal ervaring of niet, dat maakt bij
ons niet uit.

Tot gauw bij de training of ben je toch nieuwsgierig naar ons team kom gerust een
keertje kijken!
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Dealer van:
Miele
Bosch
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-

Samsung

-

Philips

Heren Senioren
Vorig zaalseizoen verliep uitstekend, tot het uitkomen van de Orion Update. Tot aan
december stonden de Heren ongeslagen boven aan de ranglijst, maar gezien het
verleden was het te verwachten dat na de jaarwisseling blessures zouden komen.
Dat oude bekende Tijs van Uffelen voor een half jaar de groep kwam versterken
mocht niet baten: aan het eind van het seizoen stond Orion ‘gewoon’ op de derde
plaats, al had de titel er bij winst in de laatste wedstrijd nog ingezeten. Uiteindelijke
kampioen Avanti was echter vooral in de laatste 5 minuten te sterk (26 – 31)
waardoor de Heren geen beslissingswedstrijd af konden dwingen.
Zoals gewoon is
geworden zijn er ook dit
seizoen weer een
aantal wijzigingen
geweest in de groep. 3
overkomende A-jeugd
zorgden voor een groep
groter dan 14 man.
Hierdoor werd tijdens
de voorbereiding nog
gesproken over het
daadwerkelijk
selecteren van een
wedstrijdteam. Tijdens
de eerste wedstrijden
van het seizoen bleek echter alweer dat de basis toch redelijk smal is en dat A-jeugdspelers Steven, Simon en Siem weer vaste namen op het wedstrijdformulier zijn. En
terecht, want coach Rinus Rondberg zet ze ook vaak genoeg in de basisopstelling.
Op het moment van het samenstellen van het boekwerk dat nu voor je ligt, staan de
heren op een verdienstelijke 2e plaats, op 3 punten van angstgegner HMC uit
Raamsdonksveer. De thuiswedstrijd tegen deze tegenstander begon dramatisch met
een tussenstand van 0 – 10 (!), al kwam Orion sterk terug tot een eindstand van
23 – 25. Ongeslagen bovenaan staan is er dit seizoen dus niet meer bij. Goedmaker
voor het trouwe publiek was de saaie thuiswedstrijd tegen Delta Sport 2: 42 – 14…
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De doelstelling van dit jaar is het vormen van een hecht team door het mixen van de
ervaring van de oudjes (de mid-twintigers en bijna-30’ers) en de onbevangenheid
van de jeugdige talenten (de tieners en begin twintigers). Met de ervaren zeventiger
Rinus aan het roer belooft dit hopelijk enerverende wedstrijden met snelheid en mooi
uitgespeelde aanvallen. Tot in De Vijfsprong!
Anton Nieuwlaat,
Aanvoerder HS
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Afgelopen jaar heeft Orion veel geïnvesteerd in haar naamsbekendheid. Middels een
huis-aan-huis flyeractie (zie boven) en een Posteractie (zie onder) is heel Rucphen
bekend geworden met onze handbalvereniging. Onze jongste jeugd en enkele van
onze senioren heeft een eigen poster gehad waar ze zélf op stonden!!

Wil je ook een poster hebben,
of wil je er nóg één of heb je
flyers nodig?
Mail naar orionr@handbal.nl
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Na een heel seizoen hard sporten is het bij Orion een goede gewoonte om jaarlijks af
te sluiten met een barbecue voor de gehele vereniging.
Afgelopen jaar was er niet de
traditionele zeskamp voor de
jeugd, maar waren er oudleden uitgenodigd om een
reünie-wedstrijdje te spelen
tegen de leden van nu. Velen
viel dit zwaar, maar onder
andere met oud-trainer Bas
Schot als coach, een gevuld zwembad en een koud drankje na de wedstrijd in het
verschiet waren het twee ontspannen en plezierige wedstrijden. De barbecue daarna
werd erg goed bezocht (ruim 80 eters) net met het jubileumjaar in aantocht zal het in
2011 alleen maar drukker worden.
Ook de Activiteiten
Commissie gaat dit
jaar weer hard aan het
werk om er weer een
leuke dag van te
maken.
De datum van de barbecue in 2011 is nog niet bekend, maar deze zal in verband met
het 30-jarig bestaan groots aangekondigd worden.
Alvast: eet smakelijk!!
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Beachhandbal

Beachhandbal is sinds de ontwikkeling van de sport door Italië en Nederland in 1992
aan een flinke opmars bezig. Beachhandbal biedt in potentie geweldige
perspectieven voor het oplossen van problemen waar de meeste
handbalverenigingen mee kampen. De reden hiervoor is de vrijblijvendheid van
beachhandbal wat gekenmerkt wordt door Fun & Fairplay. Met muziek, pirouettes,
vliegertjes, zand en een heerlijk zonnetje belooft een beachhandbaltoernooi altijd een
heerlijke handbal dag te worden.
Afgelopen jaar heeft Orion beachhandbal laten zien op de braderie van Rucphen en
deden 2 teams mee aan het beachtoernooi van Groene Ster uit Zevenbergen.
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Fietsvierdaagse
Ook dit jaar heeft handbalvereniging Orion de fietsvierdaagse georganiseerd en deze
is gestart op zaterdag 29 augustus en de laatste dag was op woensdag 1
september, dus aan het einde van de schoolvakantie. Het was een plezierige
bezigheid met veel enthousiaste deelnemers die elke dag keuze hadden tussen een
lange en korte fietsroute.
Er waren 29 deelnemers minder dan vorig jaar maar door dat de regen ons lastig viel
is het te verklaren en is het toch een goed aantal, 115 personen hebben er aan
deelgenomen. De oudste was dhr. A. Naenen van 84 jaar uit Rucphen en de jongste,
zijn kleinzoon, J.C. Naenen 18 jaar uit Nijmegen. Veelal werden de lange ritten
verreden. Door een goede sponsoring van Martens Tweewielers, PLUS Manniën,
Naalden-dierenspeciaalzaak en aardbeien van Van Sprundel waren er leuke
verrassingen voor de gelukkige deelnemers. Hopend op een mooi weer in 2011
waardoor we weer meer deelnemers mogen begroeten, zeker leden en oud leden.
Ook is er goed hulp verleend door vrijwilligers (én -sters!) waarvoor wij graag namens
het bestuur een dank uitspreken.
Wim van Meel is als hoofdorganisator de kartrekker van
dit evenement. Namens het bestuur van de
handbalvereniging werd hij daarom nog eens extra in het
zonnetje gezet, om hiermee zijn loyaliteit aan de
vereniging te belonen.
Aanstaand jaar, 2011, zal het verrassend en leuk
gemaakt worden i.v.m. het 30 jarig bestaan van de
vereniging. Noteer alvast maar:

13 augustus 2011 om 10.30 uur is weer de start.

Vanuit Orion zal het weer een mooie
gezellige vierdaagse worden die net als
altijd vijf dagen duurt.
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TAMOIL TANKSTATION SCHIJF

33

Jaarlijks organiseert onze handbalvereniging het schoolhandbaltoenooi voor alle
basisscholen van de gemeente Rucphen. Afgelopen jaar is extra uitgepakt met maar
liefst 2 toernooien: een toernooi in het voorjaar voor de leerlingen van de groepen 4
en 5 in sporthal De Vijfsprong en een toernooi afgelopen september voor de
leerlingen van de groepen 6, 7 en 8 op ons eigen buitenveld.
Mede dankzij het weer en de goede organisatie zijn beide toernooien een succes
geworden. Dat beloofd wat voor komend jaar!!
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Eén van de jaarlijkse hoogtepunten van onze kalender is het gezelligheidstoernooi.
Al jaren wordt daar met bloed, zweet en tranen gestreden om de bekers en de
welbekende vlaaien.
Afgelopen editie mocht in de poule met
gemengde teams het team “¿geen idee?”
(zie de foto hiernaast) pronken met de
wisselbeker en smullen van de door Plus
Manniën geschonken vlaai. Opmerkelijk
aan dit team was dat ze geen enkel
Orion-lid in de gelederen had. De
spelregels hadden dus veel invloed in
deze poule: sinds de invoering van de
regel ‘doelpunten van niet-handballers
tellen dubbel’ is de strijd mooier
geworden en het spelplezier van de
deelnemers nog verder gegroeid.

In de heren-poule kon er
wederom, enkele jaren na
het eerste succes, gejuicht
worden door “Het andere
Oranje”. Vooraf waren zij al
torenhoog favoriet met in het
team een speler uit de eerste
divisie en twee spelers van
onze Heren Senioren. Toch
was de ontknoping erg
spannend door
opstartproblemen: de
begintijd was voor deze
heren blijkbaar toch erg
vroeg.
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De belangrijkste prijs
van het toernooi is
echter niet voor de
meest scorende
ploegen. In lijn met de
naam van het toernooi
is er ook een beker
(natuurlijk weer met
bijbehorende vlaai) voor
het gezelligste,
sportiefste en
sfeervolste team.
Die eer ging dit keer naar de teams van de zusjes Van Helden: “The Ladies” van
Laura en “Prutje” van Jessica eindigden in deze verkiezing gedeeld bovenaan.
Als extraatje had de organisatie via één van onze hoofdsponsoren (Café Zaal Sport,
nu ’t Wapen van Schijf) een stormbaan kunnen regelen. Gedurende het toernooi
werd deze nog rustig gebruikt als springkussen en luchtbed, maar tijdens de
finalewedstrijden gingen bij alle spelers de remmen los en barstte ook hier de strijd in
alle hevigheid los. In estafette moesten de teams een zo snel mogelijke tijd
neerzetten, wat nog erg lastig werd gemaakt door liters zeep en verwoedde pogingen
van voornamelijk Simon en Steven de deelnemers te hinderen. Nat, moe maar
voldaan was het team van Ronald (De Vliegende Loempia’s) uiteindelijk de snelste.
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Ook bij ons vindt U windlichten, kandelaars enz.
en leuke Kado-artikelen al vanaf € 2,00
LOOP EENS VRIJBLIJVEND BIJ
ONS BINNEN VOOR EEN KIJKJE,

U bent van harte welkom
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Beste Orionnekes,
dit najaar was er helaas geen jeugdkamp voor onze handbalvereniging. Maar niet
getreurd! Omdat H.V. Orion volgend jaar 30 jaar bestaat, gaan we het eerste
weekend van juli met de GEHELE vereniging op verenigingskamp! Dus geen kamp
voor alleen de jeugdleden, maar iedereen mag mee! Van de jongste D-Jeugd leden
tot de oudste senioren en van de nieuwste ingeschreven leden tot en met de langst
ingeschreven leden. En natuurlijk zijn ook de steunende leden en alle vrijwilligers van
harte welkom om mee te gaan!
Wat gaan we dit jaar doen? We gaan dit jaar een eindje van huis weg, namelijk naar
Arendonk in België (onder Tilburg, net over de grens). Voor een aantal senioren een
bekende plaats waar nog veel jeugdherinneringen aan vast zitten. Er zal ons een
sportcomplex wachten, waar iedereen zal overnachten in stapelbedden in ruime
slaapkamers. Er kan gebruik gemaakt worden van een grote sportzaal en bij goed
weer ook het spelterrein buiten (basketbalveld, petanquebaan, etc). Daarnaast is er
een echte sportkantine aanwezig waar we ons 's avonds bezig kunnen houden.
En om de ouders dit jaar gerust te stellen: er wordt dit jaar gekookt voor de gehele
groep. Dit jaar dus geen friet met frikandellen en hamburgers van de frietboer, maar
misschien zelfs wel spruiten en witlof bij de gekookte aardappelen!
Om de eigen bijdrage voor het kamp zo laag mogelijk te maken, zullen we in de loop
van 2011 een aantal acties houden. De eerste geslaagde actie is inmiddels achter de
rug: de verkoop van chocoladeletters; 322 in totaal. Omdat we dit jaar met meer
personen gaan dan ooit tevoren, zullen we daarnaast ook wat extra handen nodig
hebben. De kampcommissie zal bestaan uit leden van elk team van de vereniging
en ook zijn we nog op zoek naar vrijwilligers die een handje willen helpen op de
locatie tijdens het kamp. Heb je een vader/moeder die graag een handje mee
wilt helpen, laat het even weten.
De kampleiding heeft al ontzettend veel zin om op kamp te gaan met de hele
vereniging. Wij hopen dat iedereen zich op zal geven, zodat het echt een
verenigingskamp zal worden waar we over 10 jaar nog steeds over zullen praten!

Meer info volgt, maar hang alvast de laatste pagina van deze Update op je prikbord!
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Een klasse apart
Wel “beren-goed” voor Uw rijbewijs !!!!
Autorijschool
Senior
J. van Beers

&

Junior
J. van Beers

Mozartstraat 5
St. Willebrord
Tel: 0165 - 385102
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Kindermaten:

€ 20,-

Volwassen maten:

€ 25,-

Meer info, of bestellen?
orionr@handbal.nl
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Handbalassortiment met korting
bij Mervo St. Willebrord
Vanaf 2007 heeft het bestuur ervoor gekozen om onze clubkleding aan te schaffen
bij Mervo Sport te St. Willebrord. Inmiddels hebben we een goede en prettige relatie
opgebouwd met Ad Kas, die ons goed adviseert en steunt bij de aanschaf van onze
sportkleding.
Ad kan alles leveren en hoort van onze leden ook graag welke schoenen en
handballen hij voorradig moet hebben. Wij willen onze leden daarom vragen om bij
Ad eens binnen te lopen wanneer er nieuwe schoenen moeten worden aangeschaft
of een nieuwe handbal. We hebben inmiddels goede ervaringen opgedaan met de
aanschaf van handballen en schoenen. Alle leden krijgen 10% korting op de
aanschaf van sportkleding. In principe is alles te leveren en vragen staat vrij. Ook
wanneer het niet in het rek staat: bestellingen zijn zo binnen. Wel is het zaak dat je
meedeelt dat je lid bent van HV Orion, zodat Ad ook weet wat wij bij hem kopen.
Wij vragen daarom iedereen hier aan te denken bij de aanschaf van sportkleding.
Dat scheelt ons bij de aanschaf van materialen voor de vereniging en clubshirts en
dan hebben jullie ook weer voordeel. Alle kleine beetjes helpen.
In ieder geval willen we Ad Kas bedanken voor zijn ondersteuning tot nu toe.
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H.V. Orion heeft de mogelijkheid een steunend lidmaatschap af te sluiten. Behalve
de financiële steun die onze vereniging hiervoor ontvangt, heeft ieder steunlid de
volgende voordelen:
− Wekelijkse update via de mail
− Jaarlijks de 'Orion Update'
− Gratis deelname aan de jaarlijkse barbecue

Inschrijven
Inschrijven kan per mail (orionr@handbal.nl) of via
het inschrijfformulier te vinden in deze Update en
op de website www.hvorion.nl/lidworden

_______________www.hvorion.nl_________________
Meer info: Martijn Buijs
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orionr@handbal.nl

06-23349862

Naam
Voornaam (voluit)
Geboortedatum
Geslacht
Aanmelddatum
Adres
Huisnummer
Postcode
Woonplaats
Telefoon
Mobiele telefoon
e-mail adres
Was spelend-lid

Man/vrouw

Van

jaar tot

jaar

Voor meer informatie over onze vereniging zie onze website www.hvorion.nl of neem
contact op met het secretariaat.

Handbal Vereniging Orion
Secretariaat: Hannie Hagedoorn
Vlettevaart 62
4715 EX Rucphen
Tel: 0165-343183
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TOTAL TANKSTATION JOCHEMS IS NU UITGEBREID MET EEN BROODJESCORNER

Maatschap voor
Fysiotherapie & Manuele Therapie
Rucphen
Fysiotherapie
Manuele Therapie
Bekkentherapie
Oedeemtherapie
Lymfedrainage
COPD
Kinderfysiotherapie
Psychosomatische Therapie
Arbeidsre-integratie
Trekvaart 1
4715 GG Rucphen
0165-341354
info@fysiotherapierucphen.nl
www.fysiotherapierucphen.nl
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1) Hoe word ik het?
Op hvorion.nl staan de benodigde formulieren: het aanmeldformulier staat
onder ‘Vereniging’ en een eventueel overschrijvingsformulier onder ‘Leden’.
Dit laatste formulier is nodig als je de afgelopen 24 maanden voor je
inschrijving bij Orion lid bent geweest van een andere handbalvereniging.
Deze moet ook worden ondertekend door je oude vereniging als bewijs dat je
daar geen betalingsachterstand hebt.
De formulieren zijn ook tijdens de trainingen in sporthal De Vijfsprong te
krijgen door ze aan je trainer te vragen. Ook verzoeken we je (of je ouders) om
een machtigingsformulier voor het maandelijks innen van de contributie in te
vullen. Deze staat echter nog niet op de website. Het contributie is lager als je
deze betaalt via machtiging.
Lever deze formulieren (volledig ingevuld!) samen met een pasfoto in bij je
trainer, coach of bij het secretariaat (Vlettevaart 62 in Rucphen). Hoef je niet
overgeschreven te worden en je alles op vrijdag voor 12:00u inlevert, kan je in
het weekend al meespelen!

2) Als ik lid ben?
Onze secretaris verzorgt ook de ledenadministratie. Als er iets in je situatie
wijzigt (bij verhuizen, trouwen, nieuw telefoonnummer en/of e-mail adres) dien
je dit aan haar door te geven. Dit kan via orionr@handbal.nl.
Als je een machtiging voor de contributie hebt ingevuld, en er wijzigt iets wat
daarop van toepassing is (adres, rekeningnummer), moet er een nieuwe
machtiging ingevuld worden. Een digitale versie is ook via bovenstaand e-mail
adres te krijgen.
Tijdens je lidmaatschap worden de bedragen van de contributie afgesproken
tijdens de jaarlijkse ledenvergadering. Deze is elk jaar net na het zaalseizoen
(meestal in april). In deze vergadering worden de bedragen afgesproken voor
het volgende najaar en de eerste helft van het jaar daarop. Hierop kan je zelf
invloed uitoefenen door op deze vergadering aanwezig te zijn en je mening
duidelijk te maken!
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3) Als ik wil stoppen als lid van Orion?
Op een enkele uitzondering na, zul je jammer genoeg niet je hele leven lang
lid zijn van Orion. Mocht je besluiten te stoppen bij Orion, zul je moeten
worden uitgeschreven. Afmelden moet je zelf doen, bij onze secretaris. Ook
daarvoor kan je het e-mail adres gebruiken, maar vergeet het ook niet tegen je
coach, trainer(s) en teamgenoten te zeggen. Dat is natuurlijk wel zo netjes!
Afmelden kan het hele jaar door, maar door de regels van de overkoepelende
bond (het NHV), wordt je daar pas op 30 juni uitgeschreven. Dit betekent dat
als je in september besluit te stoppen, we nog voor het hele jaar
bondscontributie af moeten dragen. Volgens de regels van Orion (het
huishoudelijk reglement) moet deze nog te betalen bondscontributie
voldaan worden door het afgemelde lid. Hiervoor zal je dus een
contributienota van de penningmeester ontvangen. Hierop is 1 uitzondering:
de bond hanteert een vrije uit- en overschrijvingsperiode van 1 juli tot en met
31 augustus. Als je je in die periode uitschrijft, hoeft er niet voor een heel jaar
betaald te worden.
Het kan dat je als lid afgemeld wilt worden omdat je geen tijd meer hebt, de
wedstrijden te veel tijd vind kosten of te ernstig geblesseerd bent geraakt. Als
je toch betrokken wilt blijven bij Orion, dan hebben we daar ook oplossingen
voor: na het spelende lidmaatschap kan je steunend lid blijven, of als je nog
wilt blijven trainen kan je recreant worden. Dit laatste kan alleen als je 18 jaar
of ouder bent.
En voor iedereen (lid of geen lid): vrijwilligers in de diverse commissies
om bijvoorbeeld activiteiten te organiseren of nieuwe leden te werven
kunnen we altijd gebruiken!
En supporters hebben we natuurlijk ook nooit genoeg…
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We hebben ook handballen, vanaf € 28,-!

Sint Martinusstraat 12
4715 AH Rucphen
Tel: 0165 – 342 912
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Deze Update is dit jaar wederom gedrukt bij

H.V. Orion dankt alle leden,
vrijwilligers, sponsoren en adverteerders
voor hun steun aan onze vereniging.

Laten we er met z’n allen
een sportief 2011 van maken!
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KALENDER

H.V. ORION

2011

Datum
7 januari (vrijdag)

Activiteit
Spelletjesmiddag

Voor wie?
D’s, C’s en B’s en neefjes, nichtjes, vriendjes en
vriendinnetjes (t/m 15 jaar)
Alle leden en hun ouders

5 maart (zaterdag)

Oliebollenactie

27 maart (zondag)
5 april (dinsdag)

Laatste speelweekend zaalcompetitie Alle teams
(2010 – 2011)
Mini-Maxi training
D’s, C’s en hun ouders

8 april (vrijdag)

Jaarvergadering / vrijwilligersavond

10 april (zondag)

Eerste speelweekend veldcompetitie Alle teams
(2e deel 2010 – 2011)
Schoolhandbal
Groepen 4 & 5 basisscholen gemeente Rucphen

Opmerkingen
13:00 tot 16:30
8:30 tot de laatste oliebol

Op het buitenveld

Alle leden, vrijwilligers en geïnteresseerden

Nog niet bekend
(voorjaar)
13 juni (maandag)
Gezelligheidstoernooi

Iedereen

Opgeven per team!

1, 2 en 3 juli

Verenigingskamp

Alle leden

Wel opgeven!

13 t/m 17 augustus

Fietsvierdaagse

Iedereen

4 september

Eerste speelweekend veldcompetitie Alle teams
(1e deel 2011 – 2012)
Eerste speelweekend zaalcompetitie Alle teams
(2011 – 2012)
Barbecue
Alle (oud-)leden en hun familie

8 oktober 2011

Nog niet bekend
(september / oktober)
Nog niet bekend
Schoolhandbal
(najaar)

Groepen 6, 7 en 8 basisscholen gemeente Rucphen

Wel opgeven!
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