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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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H.V. Orion
p.a. Vlettevaart 62
4715 EX Rucphen
orionr@handbal.nl
www.hvorion.nl
Rucphen, december 2011

Voor je ligt de lustrum-editie van de jaarlijkse Update: dit is alweer de vijfde uitgave!

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

Daarnaast is het bestuur trots op onze sponsoren en adverteerders. Naast onze
flinke lijst met hoofd-, shirt- en bordsponsoren zijn, ondanks de economisch moeilijke
tijden, toch maar liefst 25 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!

In deze editie blikken we terug op het verleden, van ons oprichtingsjaar (1981) tot en
met het Jubileum dat we dit jaar doorlopend hebben gevierd. We staan natuurlijk niet
stil: de 7 huidige Orion-teams stellen zich weer voor en ook kijken we vooruit naar de
komende activiteiten.

Rest ons alleen om je leesplezier, fijne feestdagen
en een sportief 2012 toe te wensen.

Met handbal-groeten,

Het bestuur van HV Orion
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’t Wapen van Schijf

Rabobank
De Zuidelijke Baronie

Plus Manniën
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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. Vrijdag is voor de bikkels die 2 keer per week trainen.
Tijdens het zaalseizoen, van oktober t/m maart, trainen we binnen in sporthal „De
Vijfsprong‟. Vanaf april t/m september, tijdens het buitenseizoen, wordt er buiten
getraind op ons eigen buitenveld achter de skibanen.

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

Team

Dinsdag

Vrijdag

Gemengd D- & C-Jeugd

18:30 - 19:30 uur

18:30 - 19:30 uur

Meisjes B- & Dames A-Jeugd

18:30 - 20:00 uur

19:00 - 20:00 uur

Jongens B-Jeugd

19:30 - 20:30 uur

19:00 - 20:00 uur

Heren A-jeugd & Senioren

20:30 - 22:00 uur

19:30 - 21:00 uur

Dames Senioren

20:00 - 21:30 uur
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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,
in de vorm van 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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Handballen is voor iedereen
Vorig jaar schreef ik een kleinstukje over onze ”jeugdhandbal” binnen Orion met als
slotzin “Handballen is voor iedereen”. Een mooie zin die vraagt om vervolgd te
worden. Is handballen daadwerkelijk een sport voor iedereen?
Een vraag die ik als handbalfreak volmondig met ”ja” beantwoord. Of de
handbalsport daadwerkelijk door een persoon fysiek beoefend kan worden is een
geheel andere vraag. De handbalsport is uiteindelijk een contactsport waarbij
lichaam en geest op de proef gesteld worden. Om de handbalsport verantwoord te
beoefenen zal een aankomende handballer eerst heel veel moeten trainen. En als ik
het over een handballer heb bedoel ik: de scheidsrechter, doelverdediger, veldspeler
en trainer/coach die allemaal actief deelnemen aan een handbalwedstrijd. Nee, de
supporters vergeet ik echt niet want zij maken een handbalwedstrijd compleet en
hebben meestal meer verstand van handballen……maar dat hoort ook zo.
Als actief handballer ben je lid van een handbalvereniging zoals ons Orion. Naast de
trainingen en competitiewedstrijden worden door en voor Orion leden veel
nevenactiviteiten georganiseerd, zoals de bingo, jeugdkamp, oliebollenactie,
chocoladeletteractie, gezelligheidstoernooi, fietsvierdaagse, BBQ (barbecue of
barbeque), jaarvergadering en in de derde helft van de wedstrijden worden nog meer
activiteiten bedacht. Zo wordt iedereen op de hoogte gehouden met de Update en is
alle informatie ook nog op www.hvorion.nl te vinden en te volgen zoals:
wedstrijdverslagen, toernooiresultaten, gezellige activiteiten, overzicht van leden en
bestuursleden, handbalbeleid, enz. enz.
Kortom een handballer binnen ons Orion moet haast wel een allround sporter en
duizendpoot zijn om alles bij te houden. Dit alles bewijst wel dat handballen voor
iedereen is en de actieve wedstrijdhandballer eigenlijk een allround sporter moet zijn.
Of de handbalsport voor iedereen de juiste sport is weet ik niet. Ik beleef er ieder
geval al weer 45 jaar veel plezier in en hoop er nog vele jaren van te mogen
genieten.
Rob Smits
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GEMENGD D - JEUGD
Hallo allemaal,
Als coach van ons jongste handbal team van de vereniging hierbij een stukje van ons
team. Voor mij als coach is het zeer leuk om met dit team te werken, vooral omdat je
het team iedere week ziet groeien in hun spel al zijn er natuurlijk soms wat mindere
wedstrijden.
Na de vakantie was het dan
zover de jongens en meisjes
mochten hun allereerste
competitie wedstrijd spelen. We
zijn deze competitie begonnen
met Famke, Niels, Aaron,
Kimberly, Bas, Jessy, Simone,
Wesley, Silvie en Stanley. Bij
sommige van hun kon je best
wel wat spanning zien, maar
desondanks werd er een prima
prestatie neergezet, die zelfs in
een overwinning eindigde. Dit
had eigenlijk de coach en trainer in eerste instantie ook niet verwacht en het was
voor coach en trainer een enorme opsteker. Ook was ik zeer blij dat Roel er deze
wedstrijd bij was, want voor mij als coach was het allemaal nieuw. Zo kon ik van Roel
veel dingen leren over bijvoorbeeld het wisselen, coachen en de
wedstrijdformulieren.
Met daarna nog 2 overwinningen en een nederlaag doen de jongens en meisjes het
in de buitencompetitie geweldig met een gedeelde 1e plaats.
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Toen begon de binnencompetitie en dit was wel even anders. De eerste wedstrijd
werd hier verloren, en daarna ook de tweede en derde wedstrijd verloren. Toen werd
je zo links en rechts al wat gemopperd bij de jongens en meisjes. Na de derde
wedstrijd, heb ik ook gezegd dat ze zeer goed hadden gespeeld. Voor de vierde
wedstrijd heb ik gezegd dat ze moesten spelen als de andere wedstrijd en dan was
het gewoon goed. Deze wedstrijd werd dan ook winnend afgesloten.
Ook zijn er inmiddels 2 nieuwe leden bijgekomen, Kimberly R. en Tjen.
Ik kan alleen zeggen jongens en meisjes ga zo door, we hebben gewoon een zeer
leuk team samen. En nogmaals, als coach vind ik het geweldig om met dit team te
werken. Ik hoop dan ook dat we met dit team nog zeer lang door kunnen gaan.
Ook is het heel belangrijk bij dit team dat spelvreugde voorop staat.
We mogen ook de ouders niet vergeten die iedere wedstrijd ook weer aanwezig zijn.
Namens de coach en trainer een groot dank je wel aan de ouders.

Carlo Hoendervangers
COACH GEMENGD D-JEUGD
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JONGENS B - JEUGD
H.V. Orion is een Jongens B-jeugd team rijker.
Het team bestaat uit diverse leeftijden en vooral diverse lengtes. Zo hebben we
bijvoorbeeld enkele C-spelers, maar ook Daan van bijna 2 meter.
Deze kleinere spelers zijn ontzettend fanatiek en "glippen" zo overal tussendoor
terwijl de aandacht van de tegenstander vooral naar „die lange‟ gaat. Daarnaast
hebben we ook nog enkele sterspelers, waarvan hun kracht het massaal scoren van
doelpunten is. Dit is dan ook de kracht van het team: de verscheidenheid.
We hebben de luxe over 2 goede keepers te beschikken, die hun doel goed "schoon"
houden. Onze spelers hebben ook een goed uithoudingsvermogen, dat iedere
wedstrijd weer op de proef wordt gesteld, omdat we niet zo heel veel wissels hebben.
Aanvullingen op het team zijn zeker nog welkom bij ons team. Het team wordt
gecoacht door 2 fanatieke ouders.
Zoals al eerder gezegd is het een nieuw team, maar ze zijn al goed op elkaar
ingespeeld en kunnen ook heel goed samen de overwinning halen. We gaan voor
het kampioenschap en daarmee zijn we al aardig op weg, zowel in de buiten- als de
binnencompetitie.
Heb je interesse of wil je een keertje met ons komen meetrainen, je bent van harte
welkom op dinsdag vanaf 19:30 en vrijdag vanaf 19:00.
groetjes,
Michel en Jopie
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MEISJES B - JEUGD
DAMES A - JEUGD
Deze fanatieke groep meiden in de leeftijd van 11 tot 18 jaar heeft de gezelligheid
zeer hoog staan. Met een groepje van 16 meiden krijgen ze het toch maar voor
elkaar om twee teams in de competitie te houden.
We hebben er als vereniging, en na intensief overleg met de speelsters en ouders,
voor gekozen om ondanks de krappe bezettingen toch met een B- en A- team de
competitie in te gaan. Daarnaast wordt het Dames Senioren team ook regelmatig
door onze jeugdspeelsters verstrekt. Al met al een grote belasting voor alle
speelsters. Ondanks dit hebben we er toch voor gekozen om iedereen zoveel
mogelijk speeltijd en dus handbalervaring te kunnen bieden. In de praktijk blijkt dan
ook dat we de juiste keuze gemaakt hebben want je ziet per wedstrijd beide teams
groeien en zoals vaker gezegd: De jeugd is de toekomst.

De meisjes B-jeugd (13 t/m 15 jaar)
Evelien, Jessica, Lieke, Jana, Robin, Marijke, Joyce, Jiska en Lise zorgen er met z‟n
negenen toch maar voor dat er ieder weekeinde weer een team op het veld staat van
minimaal 8 speelsters, en dan heb je het toch wel over 22 speelweekeinden. Jana en
Lise hebben zich opgeworpen als vaste keepsters, meestal keepen zij beiden een
helft tijdens de wedstrijden. Af en toe spring Lieke ook bij in het doel.

De dames A-jeugd (16 t/m 18 jaar)
Laura, Krista, Christel, Meike, Rosaline, Tessa en Anne zijn onze leden in deze
leeftijdscategorie. Rosaline is al jarenlang een vaste waarde in het dames Senioren
team maar is toch bereid om zoveel mogelijk wedstrijden met de A‟s mee te doen,
wedstrijden van de Dames Senioren gaan in haar geval voor. Rosaline is ook de
enige speelster die al 18 jaar is, alle andere meiden zijn net 16 of moeten dit nog
worden. In de competitie wordt het A-team aangevuld vanuit de B-jeugd met als
vaste waarden Jessica en Evelien. Ook Lieke en Jana doen al veelvuldig mee met dit
team.
Als je dan bedenkt dat ook dit team bijna ieder weekeinde een wedstrijd heeft (ook
22 speelweekeinden) dan kun je je wel voorstellen dat het zeker met de wetenschap
van de aanwezige B-jeugd en Dames wedstrijden een hele opgave is om altijd een
team bij elkaar te krijgen. De eerste wedstrijden van het seizoen is er bij gebrek aan
een vaste keeper afwisselend door de speelsters gekeept. Christel heeft onlangs
aangegeven het keepersvak voor de rest van dit seizoen op zich te willen nemen.
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Als je dan ook nog als zeer jonge teams in een competitie geplaatst staat waar het
niveau een stuk hoger is als het vorig seizoen toen de meesten nog B-jeugd of Cjeugd speelden dan moet je toch wel sterk in je schoenen staan om dit iedere keer
weer op te brengen. De inzet en werklust van al deze meiden is dan ook perfect en
de spontaniteit en het spelplezier spat er dan ook tijdens de wedstrijden vanaf. Voor
ieder doelpunt wordt hartstochtelijk gejuicht en als er dan toch nog wordt verloren
dan is iedereen dat al snel weer vergeten en is het toch het besef dat het plezier er
altijd is en dat dit toch echt wel het belangrijkste is.
Nieuwe leden zijn zeer welkom en mocht je zelf geïnteresseerd zijn, of iemand weten
die bij de MBJ of DAJ zou willen komen spelen, laat het ons dan weten. Een paar
trainingen meedoen om kennis te maken met de groep en de handbalsport kan
natuurlijk altijd. Ons streven is dan ook om volgend jaar op dezelfde positieve manier
de competities weer in te gaan met heel veel speelplezier.
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DAMES SENIOREN
We are back!
Na een moeizame periode zijn wij helemaal terug! Het afgelopen seizoen is niet van
een leien dakje gegaan; veel verloren wedstrijden, meiden die gestopt zijn en
uiteindelijk ook geen trainer/coach meer.
Nu zijn we helemaal terug!
Er zijn „nieuwe‟ dames bij het team gekomen en de sfeer is weer helemaal top!
De trainingen worden weer druk bezocht en de gezelligheid is helemaal terug.
Het team is zowel gegroeid, met dank aan de nieuwste teamleden Karin, Nicole en
Nancy, als heel veel afgevallen, met de complimenten aan Ivanka!

Met Nancy terug op haar plek (in de goal) en Margot, Maartje, Rosaline, Nadine,
Loes, Rianne, Ivanka, Karin en Nicole op de 6 meter kan het bij ons niet meer stuk!
De „nieuwe‟ dames bewijzen het: niemand kan zonder handbal.
Wij gaan er helemaal voor!
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HEREN SENIOREN 1&2
Ja, zomaar twéé herenteams bij Orion. Het is eindelijk weer eens gelukt. Maar vraag
echter niet hoe: Vooral werd verwacht te starten met ruim twintig spelers, maar door
omstandigheden stonden we 13 november met vijftien man twee wedstrijden tegelijk
te spelen. Gelukkig konden we nog een beroep doen op Dennis, die vanuit de BJeugd met de heren 2 mee wilde doen.
Het vraagt kunst en vliegwerk van Pieter om dit allemaal onder controle te houden.
Anton houdt het heren 2 team onder zijn hoede. Zelf als vliegende keep, spelend op
elke plaats die nodig is. Sander houdt als vaste keeper heren 1 zijn team in het
gareel, wat vooral een sociaal gebeuren is. Ver weg van het handjebal, waar het
eigenlijk om draait, schreeuwt hij zijn mannen om meer inzet en naar een hoger
niveau.
Voor het derde seizoen staat de steeds groter
wordende groep onder de inspirerende leiding
van trainer en coach Rinus Rondberg. Zijn
uitspraken hebben vaak in eerste instantie een
gulle lach tot gevolg (zie verderop deze
Update), maar meer dan eens hebben deze
Cruijffiaanse wijsheden een zeer grote kern
van waarheid.
De zaalcompetitie kent tot nu toe toppen en
dalen. Heren 2 begon sterk met 2
overwinningen, waarna Heren 1 er ook 2 aan
toevoegde. Daarna volgden echter 4
nederlagen (netjes verdeeld) en weer 4 overwinningen (ook weer beide teams elk 2)
met als uitschieter een 32-14 thuisoverwinning in de derby tegen Heerle 2. Beide
teams staan nu dan ook in de subtop.
Hopelijk kunnen we naar boven gaan kijken, want bovenin is de plek waar we
zouden moeten staan. Voor de derde maal geen kampioen worden wordt vervelend.
En dan kan de focus ook wat meer en met een gerust hart naar de heren 2 toe.
En vooral met een glimlach het veld in. Ga nooit het veld in met een gezicht of je de
Griekse staatsschuld meetorst. Daarmee beïnvloed je je team negatief, en los je ook
de problemen in Griekenland niet op.
Sport mag en moet plezier uitstralen in voor- en tegenspoed, want je leven hangt er
niet vanaf….
Een passant, en een beetje insider
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De groep Heren Senioren die samen 2 teams vormen.
Niet op de foto: Martijn, Ivo, Igor, Steven, Davy, Melvin, Siem en Rob
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De echte scheidsrechter
Ik ben onlangs gevraagd of ik een stukje wilde schrijven over een echte
scheidsrechter. Aangezien ik niets anders doe, denk ik wel dat mij dat lukt.
Ondanks dat ik leveringsplichtig ben voor H.V. Orion, zullen de meeste mij niet
kennen of ooit gezien hebben. Dat komt omdat ik altijd op pad ben om te fluiten.
Ik ben 55 jaar en woonachtig
in Etten-Leur en werk al bijna
40 jaar in de metaal.
Ik denk dat ik alles bij elkaar
al zo‟n 35 jaar fluit. Ik ben
begonnen met fluiten bij de
KPJ, die toen nog
handbalwedstrijden speelden
in de veilinghal in Breda en
later in de sporthal van
Bavel.
Naast het spelen van
wedstrijden floot ik ook
regelmatig een wedstrijdje.
Dit vond ik heel leuk om te
doen en achteraf was die tijd een goede leerschool als scheidsrechter.
Op een gegeven moment kwam ik in aanraking met mensen van H.V. Internos, die
mij vroegen om op hun toernooi te komen fluiten. Op dat moment ben ik overgestapt
naar het NHV. Ik moest wel mijn scheidsrechters diploma (HSA-1) halen, want mijn
diploma van de KPJ, was niet geldig. Direct daarna ben ik begonnen aan de
opleiding HSA-2. Deze opleiding duurde 2 jaar en gaf het recht op koppel fluiten. In
die periode ben ik ook koppel gaan fluiten in de afdeling.
Ik heb in de afgelopen jaren een aantal koppelgenoten gehad. Het hoogste wat ik
gefloten heb is Hoofdklasse en dames 1e divisie. Een aantal jaren geleden ben ik hier
mee gestopt, vanwege te drukke werkzaamheden. In die periode was ik ook lid van
de scheidsrechterscommissie van de afdeling Brabant. Ik vervulde de taak van
indeler van de solo‟s in de regio A. Ook hier ben ik met ingang van het nieuwe
seizoen mee gestopt. Ik vond het na 5 jaar wel mooi geweest. Ik ben wel gevraagd
voor de commissie opleidingen. De bedoeling is dat er een clubje komt voor de
werving en begeleiding van jonge scheidsrechters. Ik sta hier wel positief tegenover,
maar de invulling moet nog worden besproken.
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Naast de competitie heb ik ook veel
oefenwedstrijden en toernooien
gefloten, zowel in Nederland als
daarbuiten. Dit doe ik overigens nog
steeds met veel plezier. Zo heb ik
jaren lang samen met Herman
Siekman op de ISST gefloten. Dat was
een internationaal studententoernooi
van 3 dagen in Tilburg. Dat was wel
een fijne tijd. Zelfs samen met Herman
een oefenwedstrijd gefloten tussen
Tachos en Quintus. Dat waren toen
goede eredivisie ploegen, dus dat was een leuke ervaring.
Op dit moment fluit ik samen met Martin Veenstra. Voor mij hoefde dat niet meer,
maar omdat zijn maat stopte, heb ik het gedaan voor Martin. Met hem ga ik ook 2
keer per jaar naar Zweden. In juli naar Gotenburg (foto boven) en met kerst naar
Lund (foto onder, met 2 Servische scheidsrechters).
Gotenburg is het grootste handbaltoernooi ter wereld. Dit jaar waren er ruim 19.000
deelnemers. In 5 dagen zie je daar niets anders dan handbal, overal waar je komt.
Het is daar wel zwaar om te fluiten. Dit jaar zelfs 36 wedstrijden gefloten. Het niveau
ligt stukken hoger dan hier, maar wel leuk om te doen. Je fluit daar ook zowat heel
de wereld, dus je hebt te maken met verschillende culturen. Zowel in Gotenburg als
in Lund hebben wij zelfs een A-finale mogen fluiten. Daar kun je als scheidsrechter
best trots op zijn, want de concurrentie op dat soort toernooien is heel groot.
Voorlopig ga ik nog door met fluiten, want ik
vind het nog steeds leuk om te doen. Ik steek
er nog veel tijd in om als scheidsrechter mee
te kunnen doen. Ik doe veel aan mijn conditie
op de sportschool, kijk veel handbal op TV
en ga ook vaak kijken naar wedstrijden. Voor
een scheidsrechter is het belangrijk om veel
wedstrijden te zien. Dit is leerzaam en goed
voor je ontwikkeling. Na de wedstrijden praat
ik ook vaak met scheidsrechters over hun
beslissingen. Vaak ontstaan er dan leuke
discussies.
Genoeg over mij. In de Update van volgend
jaar wil ik graag nog een stukje schrijven,
maar dan meer inhoudelijk.
Henk van der Sanden

27

28

1981
We schrijven het jaar 1980. In de Gemeente Rucphen werd nog niet in
verenigingsverband gehandbald, maar enkele dames uit St. Willebrord en Sprundel
(Marian Bastiaansen, Jeane Broos, Marga Kriesels) hebben het initiatief genomen
om er een handbalvereniging te beginnen. Na al het voorbereidende regelwerk, met
onder andere Wim van Meel in het bestuur, mocht onze vereniging zich vanaf
1 oktober 1981 officieel H.V. Orion noemen.
1981 was dus niet alleen het geboortejaar van de vereniging, maar ook het jaar van:
- de toetreding van Griekenland tot de Europese Gemeenschap (de voorloper
van de EU)
- de eerste uitzending van het jeugdjournaal
- de beëdiging van Ronald Reagan als 40e president van de VS
- de eerste rit van de TGV
- de eerste vlucht van een Space Shuttle
- de opening van de Python in de Efteling
- de oprichting van N.E.C., als afsplitsing van SC NEC
- de 3e Tour de France-overwinning van Bernard Hinault
- het huwelijk van Prins Charles en Diana
- de eerste uitzending van MTV met (toen nog wel) 24 uur per dag videoclips
- de introductie van de IBM-PC 5150: de eerste Personal Computer voor
consumenten
- de films „Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark‟ en „Das Boot‟
-

het geboortejaar van maar liefst 5 van de huidige Heren Senioren-spelers

Niet alles was positief. 1981 was ook het jaar dat:
- „Why Tell Me Why‟ van Anita Meyer en „How „bout Us‟
van Champaign de bestverkochte singles waren…
-

„Ik ben Joep Meloen‟ (nummer 24 bestbezochte
Nederlandse film allertijden) in de bios kwam…

-

AZ ‟67 landskampioen voetbal werd, waarna de club
snel afzakte tot zelfs 1e divisie-niveau…

-

de New Kids-look geen uitzondering, maar mode was:
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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.
Na het succes van 2010 was het
team “¿GeenIdee?” weer present op
de editie 2011 om in de poule met
gemengde teams de wisselbeker te
verdedigen. En net als vorig jaar
mochten ze na afloop van het
toernooi smullen van de door Plus
Manniën geschonken vlaai: wederom
waren ze de beste gebleken.
Opmerkelijk aan dit team is dat ze
(op een enkele gastspeler na) al 2
jaar op rij geen enkel Orion-lid in de
gelederen hadden.
De spelregels werken dus in het voordeel van dit team: 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.

Jammer genoeg waren er dit jaar te weinig heren-teams om een volledige poule op
te zetten. Het enige all-men team “Het andere Oranje” kon hun titel dus niet
verdedigen. Het team deed mee in de gemengde competitie, waarin ze uiteindelijk de
finale verloren van het eerder genoemde “¿GeenIdee?”.
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Zoals de naam van het toernooi
al duidelijk maakt, doet de
winnaar van het toernooi er
eigenlijk niet toe. De belangrijkste
prijs is namelijk niet voor de
meest scorende ploegen, maar
voor het gezelligste, sportiefste
en sfeervolste team.

De eer ging dit keer naar het “Team Rokx” (foto boven)
van Gemengd D-jeugd Silvie en Famke en hun familie en
“De Toernooibrakkers” van onze buren, hockeyvereniging
Mistral (foto links).
Sinds vorig jaar kunnen we via één van onze
hoofdsponsoren (‟t Wapen van Schijf) naast het
handballen een bijprogramma bieden. Gedurende het
toernooi werd de stormbaan nog rustig gebruikt als
springkussen en luchtbed, maar helaas was de stroomvoorziening van het buitenveld
nog niet helemaal op orde. Rond het middaguur gaf de laatste stop de geest en werd
de stormbaan weer opgeruimd.
Gelukkig had ‟t Wapen nog wat extra‟s in petto. Gehesen in sumopakken konden de
kleinsten uitvechten wie de beste sumoworstelaar was. Bij de kleinsten waren dat
Merijn (rechtsonder), Silvie en Wouke Rokx, die 1e, 2e en 3e werden. Daarna was het
de beurt aan enkele dames, totdat de regen de mat te glad (dus gevaarlijk) maakte.
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We hebben ook handballen, vanaf € 28,-!

32

Maatschap voor
Fysiotherapie & Manuele Therapie
Rucphen
Fysiotherapie
Manuele Therapie
Bekkentherapie
Oedeemtherapie
Lymfedrainage
COPD
Kinderfysiotherapie
Psychosomatische Therapie
Arbeidsre-integratie

WWW.WEBATTENT.COM

Trekvaart 1
4715 GG Rucphen
0165-341354
info@fysiotherapierucphen.nl
www.fysiotherapierucphen.nl
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Maanden van tevoren hadden de Orion-leden het er al over,
het handbalkamp zat eraan te komen. Vrijdag 1 juli was het
dan eindelijk zover, tegen de avond vertrokken we richting
Arendonk. We verzamelden bij de Plus, iedereen had er
superveel zin in. Toen iedereen aanwezig was moesten we
even kijken wie bij wie in de auto ging, maar dat kwam
allemaal helemaal goed. Daarna konden we vertrekken. In
de auto‟s zat de sfeer er al goed in, dat kan natuurlijk ook
niet anders met Orion mensen ;).
Bij aankomst was het spullen wegzetten en gelijk fanatiek beginnen aan de
kampactiviteiten. Iedereen had natuurlijk spullen en kleren bij in zijn/haar teamkleur
(wit, blauw, rood of oranje). We gingen in teamverband een quiz doen. In de quiz
zaten vragen voor jong en oud. Dit was een leuke manier om je groepje snel te leren
kennen.
Na de quiz was het voor de kleintjes wel tijd om naar bed te gaan. Voor de ouderen
(C-jeugd en ouder) stond er voor die avond nog een dropping op het programma.
Een aantal van de D-jeugd, die nog niet konden slapen, zijn ook meegegaan op de
dropping. Heel stoer! Na de dropping was het einde van de eerste kampdag
aangebroken, iedereen ging lekker slapen.
Zaterdagochtend werden we door kampbeulen Pieter en Anton wakker gemaakt met
het lawaai van potten en pannen (heel fijn). Dit zorgde bij enkelen voor een klein
ochtendhumeurtje. Maar dat ging snel genoeg over bij het zien van het lekkere
ontbijt. Deze dag was de dag van het fotospel. Na het ontbijt was het aankleden,
spullen pakken en richting Arendonk. Om 13:00u was het pauze en kon iedereen
gaan lunchen op het kampterrein. Daarna gingen we weer verder met het spel.
Bij het fotospel was dit jaar een nieuw onderdeel toegevoegd: het ruilspel. Ieder team
kreeg aan het begin een appel en een ei mee en moesten deze dingen ruilen tegen
iets betere dingen, om zo aan het eind van de dag met iets veel groters terug te
komen. Dat was aardig gelukt: de teams zijn, onder andere, teruggekomen met een
vis, een deur, een stofzuiger, een aardige drankvoorraad, een teamfoto en een
bijzondere ervaring met een nest baby kittens. Ook was een van de opdrachten een
foto van je team te maken in zwemkleding. Veel teamleden hadden geen
zwemkleding aan, dus zijn ze gewoon in hun ondergoed op de foto gegaan (heel
grappig).
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Het tweede spel van de zaterdag was levend stratego. Dit deden we ‟s avonds in het
bos. Het is een leuk spel, alleen ben ik nog steeds van mening dat er lampen
opgehangen moeten worden in het bos, want ik ben een aantal keer goed onderuit
gegaan en tegen takken aangerend. Maar dat mocht de pret niet drukken, het bleef
leuk. Tessa en ik hadden ook interessante codewoorden bedacht; als een van ons
gevaar zag in het bos gilden we RODE PONY! En probeerden we ons te verstoppen
tussen de planten. Was het weer veilig was riepen we EENHOORN. Waar ben je, het
is EENHOOOORN. De mensen in Arendonk zijn nog steeds op zoek naar de
eenhoorn ;). Na het spel gingen de jongeren al naar bed, de ouderen hadden daar
nog niet zo‟n zin in. Rond 3:30u gingen de laatsten, na een paar potjes FIFA op
niveau ook naar bed.
De volgende ochtend werden we weer erg fijn (ahum) wakker gemaakt, door een
toeterende auto en een luchtalarm. Het eerste spel van deze ochtend was de
spelletjes ronde, een stuk of vijf kleine spelletjes die je zo goed mogelijk moest doen.
Na het middageten was het tijd voor het leukste van heel het kamp; het eierspel.
Het eierspel wordt al jaren lang gedaan en is altijd super
leuk. De bedoeling is simpel: Je moet eieren van de post
naar de beginpost brengen. Ieder ei dat je binnenbrengt is
een punt. Er is alleen een probleem; er lopen tikkers rond.
Als die je tikken pakken ze je ei af, maken ze het kapot, en
smeren het op je hoofd. Na dit spel ziet iedereen er altijd
geweldig uit. De rode pony en de eenhoorn kwamen hier ook
weer veel aan bod. Na het eierspel gingen we weer met z‟n
allen richting het kampterrein om te douchen en onze spullen te pakken. Het kamp
was helaas weer voorbij. Het (Orion-)blauwe team heeft uiteindelijk gewonnen, heel
goed gedaan!

Het was een geweldig
leuk kamp en ik weet
zeker dat ik voor veel
meer mensen spreek als
ik zeg dat ik niet kan
wachten tot volgend jaar!
Ik hoop dat jullie volgend
jaar allemaal meegaan 

Groetjes,
Laura van Helden
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Fietsvierdaagse
Ook dit jaar heeft handbalvereniging Orion de fietsvierdaagse georganiseerd. Deze
startte op zaterdag 13 augustus en de laatste dag was op woensdag de 17e, 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.
Door een toevoeging aan het normale programma hadden we 75 deelnemers meer
dan vorig jaar. Voor het eerst was er op zondag een gezins-/kinderroute, die korter
was dan de normale korte route. Hierdoor kwamen we aan het totaal van 190
deelnemers. De oudste was T. Wouters van 81 jaar en de jongste vierdaagse
deelnemer Mirande van Dorst van 9 jaar. Bieke Dekkers van 7 reed echter op
zondag mee en was dus de allerjongste. Het meest in het oog springend was de
camper die 4 nachten op het terrein van Orion heeft gestaan: deze fietsers wilden
elke dag snel aan het vertrek staan en hadden dus geen zin in een camping.
Diverse sponsoren, waaronder Het Schuitje in Oudenbosch en ‟t Wapen van Schijf,
hebben weer meegeholpen aan het succes van de Fietsvierdaagse. ‟t Wapen was op
zondag stempelplaats zorgde op die dag zelfs voor springkussens en een gratis ijsje.
Naast deze hulp kan de vierdaagse niet bestaan zonder de hulp van de diverse
vrijwillig(st)ers, waaronder niet alleen jeugdleden maar ook niet-Orionners waarvoor
wij graag namens het bestuur een dank uitspreken.
Voor het eerst hadden we echter ook te maken
met een ongelukje van een fietsster. Deze
werd door hoofdorganisator Wim van Meel
meegenomen naar de dokterspost, alwaar een
hoofdwond
en
enkelschade
werden
behandeld. Ook waren er opmerkelijk veel
lekke banden.

De Fietsvierdaagse 2012 is van
zaterdag 4 t/m woensdag 8 augustus, met op zondag de 5e wederom
een gezins-/kinderrit

Vanuit Orion zal het weer een mooie
gezellige vierdaagse worden die net als
altijd vijf dagen duurt.
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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 dat echter
niet vóór, maar na de
zomervakantie, omdat op 1
oktober de vereniging 30 jaar
bestond.
Voordat het eten op tafel kwam werden eerst drie wedstrijden gespeeld. Als eerste
waren onze jongste leden aan de beurt. De meesten zijn pas in mei en juni lid van
Orion geworden en nu mochten ze dus tonen wat ze in die paar maanden allemaal
geleerd hadden.

Daarna was de dames-lijn, samen met enkele oud-leden, aan de beurt.
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Het laatste deel van het voorprogramma was de presentatie van de Heren Senioren.
Deze mochten nieuwe shirts tonen, waarop 2 nieuwe shirtsponsoren te bewonderen
zijn: Bouwbedrijf Gebr. Nouws en ‟t Wapen van Schijf.

Volgens verwachtingen werd de barbecue erg goed bezocht (exact 100 eters) en de
het bleef nog lang onrustig. De datum van de barbecue in 2012 is nog niet bekend,
maar zoals altijd zal die ruim op tijd aangekondigd worden.
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Jaarlijks organiseert onze handbalvereniging twee schoolhandbaltoernooien voor
de basisschoolleerlingen in de gemeente Rucphen: het eerste toernooi was in april
voor de leerlingen van de groepen 4 en 5, in sporthal De Vijfsprong. Het tweede
toernooi was in september, voor de leerlingen van de groepen 7 en 8 op ons eigen
buitenveld.
De editie voor de kleinsten werd voor de 2e keer georganiseerd. Door de vele goede
reacties van deelnemers, scholen en ouders was voor dezelfde opzet als in 2010
gekozen: kleine veldjes (want 2 velden in de sporthal), kleine doeltjes, kleine teams
(5 tegen 5), maar grote strijd.
Het toernooi mondde uit in een halve finale tussen eeuwige rivalen Het Palet en St.
Martinus Rucphen 2, waarin de spelers van St. Martinus de penaltyserie (foto
hieronder) won. Dit bleek zoveel van de spelers te hebben gevraagd, dat ze
moegestreden de finale verloren van St. Martinus Schijf 1 (7 - 2).

Met 8 deelnemende teams was het minder druk dan vorig jaar, maar gelukkig waren
er na afloop wel een aantal kinderen geïnteresseerd geraakt in handbal. Hierdoor
konden we de weken na het toernooi enkele nieuwe gezichten op de trainingen
verwelkomen. Gevolg hiervan was weer dat we, sinds lange tijd, nu een Gemengd DJeugd in hebben kunnen schrijven!
Traditiegetrouw wordt er voor de deelnemers ook een bijprogramma in elkaar gezet
tegen het wachten tussen de wedstrijden door. Met diverse spelletjes wordt hun
balvaardigheid op de proef genomen en ook hier is de onderlinge strijd groot.
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In september was het de beurt aan leerlingen van de basisschoolgroepen 7 en 8 om
te strijden om deelname aan de Brabantse Kampioenschappen. Voor het eerst
konden we namelijk meedelen dat de winnaar van het toernooi ingeschreven zou
worden aan deze voorrondes van het Nederlands Schoolhandbal Kampioenschap.
Op ons eigen verharde veld en een extra
veld op het gras werd door 12
deelnemende teams gestreden om de
bekers. Met het lekkere weer en leuke
wedstrijden werd het een gezellige en
geslaagde dag. Ook de aanwezige
toeschouwers en supporters hebben er
een leuke sfeer van weten te maken. De
beslissingswedstrijd om de 1e en 2e
plaats ging tussen het team van de
Vinkenbos uit Sprundel en het team van
de St. Martinusschool uit Rucphen. Toen
deze in een gelijkstand eindigden
moesten strafworpen de beslissing geven. De eerste reeks strafworpen gaf wederom
een gelijkspel, maar na verlenging was het (door een winnende treffer van onze
eigen Wesley Roks, op de foto met beker) de St. Martinusschool die met de beker
naar huis ging. En dus een inschrijving voor de Brabantse Kampioenschappen!
Ook op dit toernooi was voor afleiding gezorgd, en ook
hier eindigde het in een gelijke stand. In de tie-break op
het puntenbord wist Stanley Vergouwen zijn
tegenstander te verslaan, zodat een Orion-lid de beker
omhoog mocht houden (foto rechts). Traditiegetrouw
gingen alle deelnemers met een certificaat en lekkere
gezonde appel naar huis.
De organisatie (Wim, Corrie en Anton) wil vooral de
diverse vrijwilligers nogmaals bedanken voor hun tijd
deze 2 dagen. Zonder de hulp van deze
scheidsrechters, barmensen en begeleiders bij de
spelletjes zou dit allemaal niet mogelijk zijn!
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Een klasse apart
Wel “beren-goed” voor Uw rijbewijs !!!!
Autorijschool
Senior
J. van Beers

&

Junior
J. van Beers

Wijningsstraat 14
St. Willebrord
Tel: 0165 - 385102
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Het jubileum-jaar
Eens per 5 jaar in het bestaan van een vereniging (met uitzondering van 12,5) mag
je spreken een jubileum. En dat mag gevierd worden, ook al zegt de wethouder in
zijn speech dat 30 jaar volgens de gemeente geen echt jubileum is…
Daar trokken wij ons natuurlijk niets
van aan en op 20 maart opende
Martijn als onze voorzitter officieel
het Jubileumjaar. De dag ervoor
hadden de Heren Senioren al
gewonnen, en de andere 4 teams
moesten op zondag aantreden in
De Vijfsprong. De Dames Senioren
en Gemengd C-Jeugd verloren
nog, maar daarna werd het toch
nog een feestelijke dag. De Meisjes
B-Jeugd wonnen erg netjes, maar de Heren A-Jeugd haalden
hard uit met maar liefst 40-12!
Hierna was het woord aan
Martijn en wethouder
Suijkerbuijk die de
aanwezige leden, ouders,
sponsoren en overige
supporters toespraken.
Huisfotograaf Frans
Hagedoorn zette alles op
de gevoelige plaat, met
onder andere mooie
groepsfoto‟s als resultaat.
Laatste deel van de dag was een demonstratiewedstrijd tussen een groot aantal oudOrion-leden en de huidige Heren Senioren. Om de oudste oud-leden tegemoet te
komen was de speeltijd ingekort
tot 2x 20 minuten, maar in die tijd
werden een hoop hoogstandjes
getoond. Met een eindstand van
18-18 in een leuke wedstrijd was
uiteindelijk iedereen tevreden. Bij
vertrek kregen alle aanwezigen
nog blauwe viooltjes mee, als
symbool dat onze vereniging nog
steeds erg in bloei staat.
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Gedurende de maanden die volgden stonden nog meer
activiteiten in het teken van het 30-jarig bestaan. Het
Jeugdkamp werd omgedoopt tot Verenigingskamp en voor
de Barbecue werd nóg meer moeite gedaan om oud-leden
te traceren. Voor het eerst werd er uitvoerig vergaderd over
de onderdelen van het kamp, met vertegenwoordigers van
elk Orion-team. Het uiteindelijke resultaat was een flinke
stoet auto‟s naar het Belgische Arendonk, waar sommige
Heren Senioren de kok nog herkenden van trainingskampen
van 15 jaar geleden.
Dat er goed was nagedacht over het programma werd ook
duidelijk: alles verliep zonder noemenswaardige problemen,
met vele onvergetelijke herinneringen als gevolg. Klap op de
vuurpijl daarbij was toch wel dat enkele van de nieuwste DJeugdleden vrijdag pas om 2 uur ‟s nachts hun bedje
opzochten. En natuurlijk het eierspel! Gelukkig is het hele
weekend veel gefilmd en zijn er veel foto‟s gemaakt,
waardoor we naderhand elke deelnemer een mooie DVD
konden geven. Enkele filmpjes zijn ook nog geplaatst op ons
eigen YouTube-kanaal (www.youtube.com/user/HVORION).
Dat (vooral) Wim van Meel veel tijd had gestoken in
de Barbecue van 11 september werd duidelijk toen,
net na het aansteken van de bakplaten, de koppen
geteld werden. Nog nooit hadden we zoveel eters:
precies 100! Zo langzamerhand wordt het traditie
dat voorafgaand aan het vlees de eetlust opgewekt
wordt met een
paar wedstrijdjes.
In drie wedstrijden
mochten de
Gemengd D&CJeugd, Dames en
Heren Senioren aantreden, waarbij de Heren
voorafgaand aan hun wedstrijd hun gloednieuw
shirts met twee nieuwe shirtsponsoren voor het
eerst konden tonen.

Die dag was ook, wederom door Martijn, de afsluiting van
het Jubileumjaar. Het speciaal door Barry ontworpen logo
wordt nog hele jaar 2011 gebruikt, maar we moeten weer
5 jaar wachten om weer een jubileum te mogen vieren.

Tot dan!
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1 Jaar
lid van Orion
In oktober was Famke Rokx precies 1 jaar lid van Orion. Een terugblik van haar zelf:
Oke… Het hele verhaal.
Ik begon bij de C-team, omdat er geen D-team was. Bij mij in het team zaten wat
oudere kinderen en ik speelde een paar keer mee met wedstrijden bij hun.
Hoe ik op het idee kwam om op handbal te gaan. Het begon zo:Ik had in groep 4
meegedaan aan de schoolhandbal. Toen in de zomervakantie vroeg mijn moeder of
ik op handbal wou. Dus ik dacht na want ik wist het niet zeker. En toch heb ik het
gedaan.
Na een halfjaar op handbal was het gezelligheidstoernooi. En het bleek dat we tegen
grotere moesten, maar we hebben toch een beker gewonnen. En toen kwam Het
Kamp! Dat was het leukste van de handbal (vond ik dan). Op het begin ging iedereen
bij de Plus wachten. Ik kreeg wel heimwee maar dat was wel zo over.
Op vrijdagavond was er een Quiz en op zaterdag een soort van zoektocht. En op
zondag het leukste, een spel met eieren.
Nu speel ik wedstrijden met het D team. De moeilijkste was wel in Hoeven waar we
met 30-6 hadden verloren van De Beuk.
Het is super bij Orion, alle activiteiten.
Groetjes,
Famke
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10 Jaar
zonder Orion
1 oktober werd Karin van Trijp na een pauze van 10 jaar weer lid van Orion:
Aan mij is gevraagd een stukje te schrijven, omdat ik precies 10 jaar geleden gestopt
ben met handballen. Of omdat ik na 10 jaar weer begonnen ben… Reden maakt
eigenlijk ook niet uit, maar heb op deze manier al weer een stukje tekst geschreven.
Ik vind het lastig om iets te vertellen over 10 jaar geleden, want dat is toch echt al
een hele tijd geleden. Ik weet nog wel dat ik als klein meisje begonnen ben met
handballen, volgens mij bij de mini‟s. Na verloop van tijd doorgestroomd naar wat nu
de categorieën gemengd D jeugd, meisjes C jeugd en meisjes B zijn. Daarna naar de
A‟s en vervolgens ook meegespeeld met Dames 1 en Dames 2. Ik heb met heel veel
verschillende meiden/dames samen gespeeld, maar daar van die teams zijn er nu
nog maar 1 of 2 steeds lid.
Ik ben gestopt omdat ik ging studeren. Ik ging het niet redden om op dinsdag op en
neer te reizen vanuit Maastricht naar Roosendaal en alleen wedstrijden spelen had ik
wel leuk gevonden, maar trainen hoort er ook bij! Eerlijk gezegd heb ik toen de
handbal een hele tijd niet echt gemist, was zo druk met andere dingen.
Een aantal jaar geleden is het wel weer gaan kriebelen, maar heb er toen eigenlijk
niks mee gedaan. Tot afgelopen zomer, toen heb ik de stoute schoenen
aangetrokken en een mail gestuurd dat ik weer een keer wilde gaan trainen. Zo
gezegd, zo gedaan en vanaf september ben ik weer mee gaan trainen en enkele
weken later weer lid! Ik heb ondertussen al een aantal weken getraind en 2
wedstrijden meegespeeld. Vooral die wedstrijden vallen nog best tegen. Het spelletje
heb ik nog wel door, maar mijn conditie is nog niet wat het zou moeten zijn  Heb er
wel alle vertrouwen in dat het goed komt!
Het is een leuk team waar ik in terecht gekomen ben, dus ik blijf nog wel even !
Groetjes,
Karin van Trijp
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Ook bij ons vindt U windlichten, kandelaars enz.
Ook 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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Kindermaten:

€ 25,-

Volwassen maten:

€ 27,50

Meer info, of bestellen?
orionrucphen@hotmail.com
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TOTAL TANKSTATION JOCHEMS IS NU UITGEBREID MET EEN BROODJESCORNER
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Afgelopen jaren 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,
wil je er nóg één of heb je
flyers nodig?
Mail naar orionr@handbal.nl
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H.V. Orion heeft de mogelijkheid om voor € 25,- per jaar 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 op de
website www.hvorion.nl/lidworden

________________www.hvorion.nl_________________
Meer info: Martijn Buijs

orionr@handbal.nl

06-23349862
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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. Ook die staat op de website. Het contributie-bedrag 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 te
laten horen!
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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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Deze Update is dit jaar, door
de prettige samenwerking en
goede kwaliteit, wederom gedrukt bij

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

Laten we er met z’n allen
een sportief en succesvol
2012 van maken!
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ACTIVITEITENKALENDER

H.V. ORION

2012

Datum

Activiteit

Voor wie?

Opmerkingen

18 februari (zaterdag)

Oliebollenactie

Alle leden en hun ouders

8:30 tot de laatste oliebol

1 april (zondag)
3 april (dinsdag)

Laatste speeldag zaalcompetitie
Alle teams
(seizoen 2011 – 2012)
Mini-Maxi training
D‟s, C‟s en hun ouders

6 april (vrijdag)

Jaarvergadering / vrijwilligersavond

15 april (zondag)
voorjaar

Eerste speeldag veldcompetitie
Alle teams
(2e deel seizoen 2011 – 2012)
Schoolhandbal
Groepen 4 & 5 basisscholen gemeente Rucphen

Datum nog niet bekend

28 mei (maandag)

Gezelligheidstoernooi

Opgeven per team

3 juni (zondag)

Laatste speeldag veldcompetitie
Alle teams
e
(2 deel seizoen 2011 – 2012)
Barbecue
Heerle-toernooi

Alle (oud-)leden en hun familie
Alle teams

Opgeven!

16 / 17 juni
4 t/m 8 augustus

Fietsvierdaagse

Iedereen

Gezins-/kinderrit op zondag

26 augustus (zondag)

Eerste speeldag veldcompetitie
Alle teams
(1e deel 2012 – 2013)
Verenigingskamp
Alle leden

Nog niet bekend

Eerste speeldag zaalcompetitie
Alle teams
(2012 – 2013)
Schoolhandbal
Groepen 6, 7 & 8 basisscholen gemeente Rucphen

Datum nog niet bekend

september
6 oktober (zaterdag)
najaar

Laatste week december Spelletjesmiddag

Op het buitenveld

Alle leden, vrijwilligers en geïnteresseerden

Iedereen

D-, C- en B-Jeugd en neefjes, nichtjes, vriendjes en
vriendinnetjes t/m 15 jaar

Datum en tijden nog niet
bekend
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