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Bestuur: 

  Martijn Buijs (voorzitter) 0165 – 850 774 

  06 – 2334 9862 

  Hannie Hagedoorn (secretaris) 0165 – 343 183 

  Anton Nieuwlaat (penningmeester) 06 – 4636 8462 

  Wim van Meel (sponsoring) 0165 – 342 734 

  Barry Verbraak  (wedstrijdsecretariaat) 06 – 1236 2998 

Secretariaat: 

  Hannie Hagedoorn 

 

  Vlettevaart 62 

  4715 EX Rucphen 

  0165 – 343 183 

  orionr@handbal.nl 

Technische Commissie: Activiteiten Commissie: 

  Martijn Buijs 0165 – 850 774   Is per activiteit verschillend 

  Barry Verbraak  06 – 1236 2998 

 

Scheidsrechters Commissie: Schoolhandbal: 

  Anton Nieuwlaat 06 – 4636 8462   Anton Nieuwlaat 06 – 4636 8462 

  Martijn Buijs 0165 – 850 774   Wim van Meel 0165 – 342 734 

 

Materiaalbeheer:  Fietsvierdaagse: 

  Pieter Hack 0165 – 852 644   Wim van Meel 0165 – 342 734 

 

Website:  Bar Commissie: 

  Barry Verbraak  06 – 1236 2998   Ivanka Verbraak 06 – 4115 8795 

 

Wekelijkse én jaarlijkse Update:  orionrucphen@hotmail.com 

 

Kaboutergym 
Loes Buijs  0165 – 850 774 
Jeanne Bakkers 0165 – 381 750 

Team Trainer Coach 
  DS   Rob Smits  0165 – 381 750   Pieter Hack   0165 – 852 644 

  HS / HAJ   Rinus Ronderg  0168 – 472 767   Rinus Rondberg  0168 – 472 767 

  DAJ / DBJ   Pieter Hack  0165 – 852 644   John van Helden  0165 – 343 308 

  HBJ   Jur Smeekens  06 – 1568 3059 
  Igor Markovic  06 – 2452 2557 

  Jopie Rasenberg  0165 – 388 661 
  Michel Koks   06 – 3040 1269 

  GCJ   Rob Smits  0165 – 381 750   Carlo Hoendervangers 0165 – 388 114 
  Marco van der Griendt 0165 – 315 975 

  GDJ   Roel Hagedoorn 06 – 5538 0292   Diana Brood   06 – 5095 2638 
  Patty Aerts   0165 – 822 348 

_____________ www.hvorion.nl ______________ 
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Rucphen, december 2012  

 

Hallo iedereen,  

 

Hier voor je ligt alweer de zesde uitgave van de Jaarlijkse Update!  

 

Ook dit jaar is weer een groot aantal coaches, Orion-leden en vrijwilligers druk bezig geweest 

met stukjes schrijven, adverteerders werven, samenstellen van het blad en allerlei aanverwante 

werkzaamheden. Het resultaat is wederom een mooi clubblad waar het bestuur en de redactie 

trots op zijn. Dit keer zelfs in kleur! 

 

Toch is deze Update anders dan de voorgaande edities; de redactie is namelijk vernieuwd. Met 

deze (deels) vernieuwde redactie zijn we eens rond de tafel gaan zitten en hebben we een 

aantal nieuwe onderdelen aan de Update toegevoegd. Onder andere zijn er meer door leden 

geschreven stukjes, is „Ik geef de bal(pen) aan‟ nieuw leven ingeblazen en meer 

achtergrondinformatie over waar we nu het hele jaar mee bezig zijn.  

 

In deze editie is er leesplezier te vinden voor jong en oud, foto‟s van het afgelopen Orion-jaar, 

een heuse quiz en een kleurplaat.  

 

Veel leesplezier, fijne feestdagen en een sportief 2013 toegewenst! 

 

Met handbal-groeten, 

 

De redactie van de Orion Update 

Voorwoord 
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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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Een missievol visioen of een visieloze miserie? 

 

Afgelopen jaar is het bestuur bezig geweest een beleidsplan op te stellen voor onze vereniging. 

De reden hiervoor is tweeërlei:  

1. Voorheen werden beslissingen genomen aan de hand van 'ad hoc' beleid; de gemaakte 

keuzes waren sterk afhankelijk van het moment en betrokken vrijwilligers. Ondanks dat 

hiermee de vereniging al jaren goed heeft gedraaid en beslissingen altijd vanuit een passie 

en in het voordeel van de club werden genomen, kan dit ook enkele nadelen hebben. 

Besluiten die op het moment zinvol lijken, kunnen achteraf toch minder goed uitpakken. 

2. Hiernaast leven we momenteel in een veranderende omgeving; er is sprake van 

teruglopende jeugd in de gemeente Rucphen, er zijn naast handbal tal van andere (team)

sporten binnen de gemeente, mensen (en leden) hebben minder tijd voor zichzelf en de 

club, vanwege de financiële crisis hebben leden en sponsoren minder geld te besteden, er 

zijn veranderingen in het bestemmingsplan met betrekking tot 'de binnentuin' enz.. 

 

Onze handbalvereniging heeft behoefte aan sturing voor keuzes die gemaakt moeten worden 

en hulp om in te kunnen spelen op diverse ontwikkelingen, er dient duidelijkheid geschept te 

worden naar onze leden en externen toe. Met andere woorden: een beleidsplan geeft richting 

voor beleid.  

 

In dit proces heeft het bestuur met input van diverse betrokken coaches, trainers en ouders een 

Missie geformuleerd. Een Missie geeft richting voor een organisatie. Het beschrijft wie we zijn 

en wat we nastreven.  

 

 

De Missie van HV Orion is: 

 

Handbalvereniging Orion streeft ernaar om een gemoedelijke 

sportomgeving te creeëren waarin handbalactiviteiten kunnen worden 

aangeboden voor de doelgroep 4 t/m 50 jaar binnen de gemeente Rucphen.  

 

HV Orion staat voor gezelligheid, samenhorigheid en betrokkenheid zowel 

binnen het team als tussen onderlinge teams, waarbij sportiviteit (iedereen 

mee laten doen en fair play) de boventoon voert ten opzichte van 

prestatiegerichtheid.  

 

HV Orion is vrijwillig, maar niet vrijblijvend, waarbij verantwoordelijkheden 

breed (onder de leden) gedragen wordt. 

Van het bestuur: missie en visie 
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Je kunt je als spelend lid of ouder afvragen wat een doorsnee handballer-/ster nu moet met dit 

stuk wollige tekst. Dat is toch voor bestuurders? Een hoop poespas, veel woorden, weinig 

daden …..? 

Helaas, dan heb je het mis. Deze tekst vormt een basisfilosofie voor al onze leden, zowel in het 

veld als aan de kant. Onze vereniging staat voor spelplezier, waarbij ieder lid, goed of minder 

goed, het recht heeft om mee te mogen doen. 

 

Ouders, coaches en trainers dienen zich te beseffen dat de wekelijkse handbalwedstrijd bij 

Orion plezier moet geven voor iedereen, bijvoorbeeld ook een scheidsrechter die er zijn/haar 

vrije tijd voor opoffert om onze jeugd te laten spelen. Elkaar helpen; in het veld tijdens de 

wedstrijd, maar ook daar buiten door helpen op te ruimen van het veld na de training, 

schoonhouden van onze accomodatie door je eigen rommel op te ruimen of uit jezelf de 

douches eens droog te trekken. Samenhorigheid en betrokkenheid kun je laten zien door mee 

te leven met elkaar, zowel na winst, maar ook na verlies of bij een blessure. 

 

Wij hebben een geweldige vereniging. Ikzelf ben als voorzitter trots op de spelers- en speelsters 

die ervoor zorgen dat onze vereniging als sportief in de regio bekend staat. Ik ben trots op de  

vrijwilligers die buiten de schijnwerpers om regelen dat wedstrijden worden ingepland, onze 

accomodatie onderhouden, de administratie en boekhouding worden bijgehouden en nog veel 

meer. Ik ben trots op onze trainers en coaches, aan wie wij elke week weer de 

verantwoordelijkheid van onze kinderen toevertrouwen en die dit vertrouwen nooit beschamen. 

Ik ben trots op de ouders die zich betrokken voelen bij hun kinderen om wekelijks naar de 

wedstrijden en trainingen te komen kijken. Deze Missie ondersteunt mijn trots. 

 

Geloof me …. ik maak het wekelijks bij 'mijn cluppie' mee.  

 

Met sportieve groet, namens het bestuur, 

Martijn Buijs 
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Hoi ik ben Tjen en ik ben 8 jaar. 
Ik ga vertellen hoe ik het vind op handbal. 
 
Ik zit nu al een jaartje op handbal. 
Ik kwam op handbal omdat het me leuk leek, omdat ik 
wel eens mee ging kijken naar mijn zus Famke. 
 
Ik begon in het D-team waar ik nog steeds in zit. Ik 
vind mijn team heel leuk. In het begin kon ik nog niet 
zo goed handballen, maar nu gaat het al beter. Ik vind 
de training leuk en ik heb in de eerste wedstrijd zelfs 
een keer gescoord! 
 
Ik wil graag tot mijn 15e handballen en ik ben al aan 
het oefenen aan een nieuw kunstje. 
Het was ook heel leuk dat we hebben gewonnen bij 
het gezelligheidstoernooi. 
Ik vind het heel leuk dat de Zwarte Pieten komen en ik 
zou nog meer schrijven maar ik kan niet meer 
verzinnen dus, tot volgend jaar. 

Doei!! 

1 jaar lid van Orion 
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Ik ben Maartje Bogers en zit al 13 jaar op handbal bij HV Orion. Orion is een handbalvereniging 

die veel meer doet dan alleen handbal. Het handballen zelf is natuurlijk een super leuk spel. In 

teamverband een overwinning behalen met een goede dosis gezelligheid. Daarnaast 

organiseert Orion jaarlijks verschillende activiteiten voor jong en oud. De activiteiten die mij het 

meest zijn bijgebleven in deze 13 jaar zijn het gezelligheidstoernooi, de barbecue, 

schoolhandbaltoernooi en natuurlijk de jeugdkampen! 

 

Het gezelligheidstoernooi is een jaarlijks toernooi waar vele leden, maar ook niet-leden aan 

meedoen. Het is een  hele dag handballen tegen verschillende teams, jong en oud. Vaak is het 

tijdens het gezelligheidstoernooi erg lekker weer. Iedereen zit lekker buiten naar de wedstrijden 

van anderen te kijken onder het genot van een drankje. 

 

Het schoolhandbaltoernooi wordt georganiseerd voor de basisscholen in de gemeente 

Rucphen. Op dit moment mag ik hier niet meer aan meedoen, alleen om te fluiten ;). Toen ik 

nog wel meedeed, vond ik het schoolhandbaltoernooi altijd heel spannend en leuk. 

 

Orion organiseert niet alleen activiteiten voor de huidige leden, maar ook voor oud-leden. Er 

wordt ieder jaar, ter afsluiting van het buitenseizoen, een barbeque georganiseerd waarbij alle 

leden en alle oud-leden welkom zijn voor een barbeque. Ieder jaar komen hier veel (oud-)leden 

op af. 

 

Zoals hier boven al naar voren 

komt is gezelligheid voor Orion 

een belangrijk punt. Maar wat je 

echt niet mag missen zijn de 

jeugdkampen. Op deze kampen is 

er bijvoorbeeld een dropping, 

bosspel en niet te vergeten het 

eierspel. Een weekend lang vol 

gezelligheid en een echt 

verenigingsgevoel!! 

 

Naast al deze leuke activiteiten 

mag het handballen natuurlijk ook 

niet ontbreken. Iedere week 1 of 2 

keer trainen en in het weekend 

een spannende wedstrijd. 

 

 

Groetjes, 

Maartje 

13 jaar lid van Orion 
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Dorpsstraat 84 

4711 NJ  St. Willebrord 

        (0165) 386 327 

 

corne@bruba.nl 

Mervo Sport in St. Willebrord is onlangs 

overgenomen door Bruba. Deze keten exploiteert 

Sport2000-winkels, onder andere in Etten-Leur. De 

winkel in St. Willebrord is onze vaste leverancier  

(o.a. van de wedstrijdshirts en sweaters) vanwege 

de goede afspraken die we hebben gemaakt. 
 

Leden van H.V. Orion krijgen bijvoorbeeld 

10% korting op alle aankopen! 
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Binnen de handbalvereniging wordt er natuurlijk hard getraind. 

Iedere dinsdagavond is een echte Orion-avond, waarbij de gehele 

vereniging van jong tot oud komt trainen. Vrijdag is voor de bikkels 

die zich 2 keer per week in het zweet werken.  

 

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 Vijfsprong”. Hier is ook onze eigen kantine, waar de 

meeste activiteiten georganiseerd worden. 

 

De trainingstijden: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Mini-Maxi Training 

Bij aanvang van het handbalseizoen is het een traditie dat de ouders van de jongste leden met 

de kinderen meetrainen om te kijken of ze recht van spreken hebben als ze tijdens de 

wedstrijden aanwijzingen roepen vanaf de tribunes.   

Trainingen 

Team Dinsdag Vrijdag 

  Gemengd D- & C-Jeugd 18:30 - 19:30 uur 18:30 - 19:30 uur 

  Meisjes B- & Dames A-Jeugd  19:30 - 20:30 uur 18:30 - 19:30 uur 

  Jongens B-Jeugd 19:30 - 20:30 uur 18:30 - 19:30 uur 

  Dames Senioren 20:30 - 22:00 uur 18:30 - 19:30 uur 

  Heren A-jeugd & Senioren 20:30 - 22:00 uur  19:30 - 21:00 uur 



 

14   . 

Handbalvereniging Orion is in september 2008 gestart met kleutergym. Wekelijks een uurtje 

rennen, briesen en gezelligheid voor destijds de kleuters (groepen 1 en 2) van de 

basisscholen in de gemeente Rucphen. 

 

Vanwege het grote succes hiervan is daarna besloten er een vervolg aan te geven middels 

kaboutergym: ook leerlingen van groep 3 waren vanaf toen welkom. Vanwege het gat met 

het aanbod van de sporten in de gemeente voor die leeftijd was dit een zeer welkome 

toevoeging. Het is telkens een drukke, maar bovenal gezellige en speelse manier om de 

jongste jeugd kennis te laten maken met sport en spel.  

 

Wanneer: Alle maandagen buiten de schoolvakanties 

Voor wie: Alle kinderen van groep 1 t/m 3 

Tijd:  Na schooltijd van 15:30-16:30 uur 

Locatie:  Gemeenschapshuis "de Vaart" 

 

 

Foto‟s van de kaboutergym zijn te vinden op de website van 

Orion www.hvorion.nl. 

 

 

 

 

 

 

 

       www.hvorion.nl        

Meer info:   Loes Buijs        orionr@handbal.nl                                       

http://www.hvorion.nl/
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Spelen & bewegen 

De meeste kleuters vinden het heerlijk om te klimmen en te klauteren, te hollen, op de bank te 

rollen of te springen. Spelen en in beweging zijn is belangrijk voor kleuters. De meeste ouders 

begrijpen ook dat bewegen belangrijk is en zullen hun peuter of kleuter daarvoor ruimte en 

gelegenheid geven. Helaas is lang niet overal voldoende speelruimte voor de kinderen. Door 

druk verkeer, kleine huizen en tekort aan speelzalen krijgen kinderen soms weinig kans om zich 

lekker uit te leven. Dat is onder andere één van de redenen waarom wij speciaal iets 

organiseren voor kleuters in de vorm van kleutergym. 

 

Ontwikkeling 

Kleuters zijn nog volop in ontwikkeling en vinden het meestal heerlijk om te klimmen, klauteren, 

rollen enzovoort. Op deze leeftijd staat het ontdekken en ervaren van de mogelijkheden die ze 

hebben met hun lichaam centraal. Al spelend oefenen kleuters de hele dag hun lijf. “Kijk eens 

wat ik kan” of “Ik kan al huppelen”. Ze hebben er veel plezier in en vinden steeds weer nieuwe 

dingen uit. Kleutergym stimuleert op een veilige en leuke manier de ontwikkeling van deze 

jonge kinderen. 

 

Beweging 

Tijdens de lessen doen de kleuters nieuwe ervaringen op waarbij erop gelet wordt dat alle 

aspecten van de motorische ontwikkeling aan bod komen. Er worden spelletjes gedaan waarbij 

de grondvormen van bewegen centraal staan zoals; springen, zwaaien, duikelen, gooien, 

klimmen, balanceren, dansen etc. In verschillende aanbiedingsvormen met zowel groot als klein 

materiaal leren de kleuters zo hun evenwicht te bewaren, krijgen inzicht in ruimte, afstand en 

snelheid. Daarnaast is gym belangrijk, omdat de kinderen hun energie erin kwijt kunnen. 

 

Samen spelen 

Het leuke aan een gymnastiekgroepje voor kleuters is, dat ze samen met anderen bewegen. Ze 

ontmoeten daar niet alleen klasgenootjes maar ook andere kinderen uit de buurt. Ze leren 

rekening te houden met elkaar (pas beginnen als je aan de beurt bent) en elkaar te helpen bij 

bepaalde situaties. 

 

Zelfvertrouwen 

Uw kleuter kan onder veilige omstandigheden allerlei moeilijke dingen proberen. Als het 

uiteindelijk lukt om met touwen te zwaaien, te klauteren over een hindernis en een koprol te 

maken dan zal de kleuter daar trots op zijn. De kleuter wordt in het begin veelal onder 

begeleiding uitgedaagd om moeilijke situaties aan te gaan waarbij eventuele angsten kunnen 

worden overwonnen. Van daaruit wordt gestimuleerd dat de kleuter steeds meer zelfstandig te 

werk gaat. Uw kind wil het vaker doen en zal steeds meer vertrouwen in zichzelf krijgen. 

Waarom kaboutergym? 
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Met veel trots, presenteren wij hierbij de nieuwste shirtsponsor 

van onze vereniging: Rucphen Expresse! 

 

Rucphen Expresse van Bert en Ad Aerts is een transportbedrijf, welke is 

gespecialiseerd in nacht distributie. Het logo zal binnenkort te 

bewonderen zijn op de nieuwe shirts van de Gemengd D-Jeugd. 

 

Hiermee is de familie Aerts erg betrokken bij de D-jeugd: Kaylee speelt 

in het team, en Patty is één van de coaches! 

Rucphen Expresse 

Rucphensevaartkant 16  

4715 AV  Rucphen 

Tel : 06 - 146 588 26 / 06 - 130 778 54 

E-mail : rucphenexpresse@gmail.com 
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Even voorstellen, het jongste team van Handbalvereniging Orion: de D-tjes!!! 

 

Het handbalseizoen 2012-2013 is alweer even op gang. Diana en Patty hebben het stokje als 

coach van het D-team over mogen nemen van Carlo Hoendervangers. Met Simone, Jessy, 

Silvie, Kaylee, Damian, Tjen, Larissa en Kimberly zijn we zeer goed begonnen in de 

buitencompetitie. Carlo: bedankt voor alle goede adviezen die je ons gegeven hebt! 

 

Van de vier wedstrijden die we gespeeld hebben, heeft het team er maar liefst 4 gewonnen! 

Mede hierdoor is het vertrouwen, de sfeer en het enthousiasme bij het team goed aanwezig. 

 

Ondertussen kwamen twee nieuwe spelers, Anouk en Lars, het team versterken en zij spelen 

vanaf het begin van de binnencompetitie ook mee. We beginnen met goede zin en sportiviteit 

aan alle wedstrijden waarbij we het plezier in het spel nog altijd het belangrijkste vinden. 

 

Als coaches willen we de jongens en meiden heel veel succes wensen; GO FOR IT! 

Op moment van schrijven moeten we de wedstrijden echter zonder Kimberly spelen, omdat die 

haar sleutelbeen heeft gebroken. We hopen natuurlijk dat ze snel weer mee mag doen! 

 

Diana en Patty 

Gemengd D-Jeugd 
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Het Gemengd C-Jeugd team is alweer een tijdje aan het vlammen in de competitie. Vanuit de 

Gemengd D-Jeugd zijn Niels, Bas, Stanley, Wesley, Aaron en Famke nu dit jaar onze trots bij 

de GCJ. Tijdens de eerste wedstrijden was de bezetting erg krap, maar gelukkig konden we wat 

hulp krijgen van onze D-Jeugd collega‟s. 

 

In het eerste deel van de veldcompetitie speelden we maar 2 wedstrijden en kregen daarin 

gigantische tegenstand van een paar reuzen uit Heerle. Maar niet getreurd: dat ene doelpunt 

nemen ze ons niet meer af. Goed gedaan Niels! Die 19 tegen vergeten we maar weer snel. Er 

moest dus wel even iets gebeuren want het zou niet echt best zijn als we zo het jaar zouden 

doorploeteren. Vooral de gemiddelde lengte van de tegenstanders was een probleem. 

 

Gelukkig hebben wij ook wat kanjers om in te zetten in de vorm van Lise, Jiska en Joyce. 

Hierdoor is niet alleen de verdeling tussen mannen en vrouwen wat verbeterd maar ook het 

doelpunten saldo. Zo staan we nu 4e in de binnencompetitie en weten we zeker dat we nog 

spannende wedstrijden zullen krijgen. Dames: hulde en bedankt. Uiteraard is het voor de vaste 

ploeg even wennen en zijn er enorme verschillen in de teams te zien, maar het is ook een 

goede leerschool en er wordt op posities gespeeld. Het verschil tussen D en C is wel enorm 

fors voor iedereen. 

 

De inzet van de 3 dames is grandioos en wij als coaches zijn er zeer blij mee. Je ziet in de 

training dat het even aanpoten is, maar het spel komt zeker nog wel in orde. Er zijn inmiddels al 

2 wedstrijden gespeeld samen. Gezien de leuke trainingen met behulp van o.a. Daan zie je het 

nivo groeien! Leuk om dat ook weer samen te smelten met het D-Jeugd team, dan staan er toch 

een hoop jong talent bij elkaar! En dat is wat een vereniging moet zijn, toch? Samenwerken en 

plezier hebben en dan ook nog lekker sporten en winnen (of verliezen, maar met een lach). Met 

veel plezier zien we de rest van de competitie tegemoet! 

 

Dit jaar hebben wij ook het initiatief genomen om wat leuks te gaan doen aan het einde van het 

seizoen en hopen actief ook veel bij te kunnen dragen aan de leuke ideëen van de vereniging. 

De laatste tijd zien we weer vele nieuwe gezichten en hopen dat dit ook de start is van een 

groter GCJ team. Hopelijk hebben we op korte termijn hierdoor wat meer reserve 

mogelijkheden in de wedstrijden. Maar de animo is geweldig en het is elke keer weer een feest 

om de ouders en grootouders weer actief te zien bij de wedstrijden. 

 

Namens Carlo Hoendevangers (hoofd coach) en Marco van der Griendt (de hulp coach) 

wensen we alle leden van Orion een fantastisch 2012/2013 seizoen. 

Gemengd C-Jeugd 
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De Heren B-Jeugd is verder gegaan waar ze vorig jaar gestopt zijn, namelijk als kampioen. Tot 

nu toe hebben we alle wedstrijden al gewonnen en raken de jongens steeds beter op elkaar 

ingespeeld. Onze keeper Angelo zit zelfs bij de Brabantse selectie en speelt hiermee 

wedstrijden op hoog niveau. In de kerstvakantie zal hij zelfs in Zweden gaan spelen! 

 

Bij de trainingen op dinsdag avond zijn de jongens altijd trouw aanwezig. Hun nieuwe trainers, 

Jur en Igor, tillen de jongens naar een hoger niveau. Wij willen de trainers hier hartelijk voor 

bedanken.  

 

Inmiddels zijn onze jongens overal bekend waar we moeten spelen. Vaak zijn de tegenstanders 

toch een beetje bang voor ons. Er zijn wel kapers op de kust die onze spelers in hun team in 

willen zetten (wat niet vreemd is), maar de jongens blijven trouw aan hun team. Soms spelen ze 

wel een oefenwedstrijdje mee. Een aantal van onze spelers geven ook training aan de C-jeugd.  

 

Nieuwe spelers zijn altijd van harte welkom op de trainingen dinsdag en vrijdag.  

 

Groetjes,  

Michel en Jopie 

Heren B-Jeugd 
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Deze fanatieke groep meiden in de leeftijd van 13 tot 18 jaar heeft de gezelligheid zeer hoog 

staan.  

Met een groepje van 15 meiden is het vorig seizoen gebleken dat het toch wel heel erg lastig is 

om twee teams in de competitie te houden. Zeker als je meeneemt dat de meesten een 

bijbaantje hebben waarbij er ook in de weekenden wel eens verplichtingen zijn en dat blessures 

ook gedurende ieder seizoen een rol zullen spelen. 

 

We hebben er als vereniging, en na intensief overleg met de speelsters en ouders, dan ook 

voor gekozen om dit zaalseizoen alleen met een A- team de competitie in te gaan. Het B-team 

is verdeeld over het C-team (3-meiden) en dit A-team maar wanneer we weer naar buiten gaan 

in april gaat het B-team weer wel verder met hun eigen veldcompetitie. 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 op een passend niveau. In 

de praktijk blijkt dan ook dat we de juiste keuze gemaakt hebben want je ziet per wedstrijd 

iedereen groeien en zoals vaker gezegd: De jeugd is de toekomst. 

Dames A-Jeugd 
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Lise (zij is op basis van leeftijd nog C-jeugd), Jiska en Joyce (beide 1
e
 jaars B en dus met 

dispensatie) hebben er dan ook voor gekozen om dit zaalseizoen ons gemengd C-team te 

versterken en hier op deze manier ook hun handbal ervaring te vergroten door veel te spelen en 

dan ook nog in het hart van het team te spelen waardoor er een flinke verantwoording van hun 

gevraagd wordt. Leuk detail om te vermelden is dat Lise onlangs er in is geslaagd om door te 

dringen tot de Brabantse Selectie. 

 

De overige meiden (Laura, Krista, Christel, Meike, Tessa, Anne, Evelien, Jessica, Lieke, Jana, 

Robin en Marijke) vormen samen het A-team. Zij proberen, in de wetenschap dat ze volgend 

jaar allemaal nog in deze leeftijdscategorie spelen, verder te bouwen aan een hecht team. De 

eerste doelstelling van dit seizoen, namelijk weer eens een wedstrijd winnen, is onlangs in de 2
e
 

competitie wedstrijd al gelukt. Met een ruime zege werd het team van Elshout verslagen. 

Helaas gingen de overige 2 wedstrijden verloren, maar de positieve weg is ingeslagen en er 

zullen in de loop van het seizoen zeker nog meer overwinningen gaan volgen. Want eenmaal 

geproefd aan een overwinning smaakt naar meer. 

 

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 altijd 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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Er is het afgelopen jaar veel veranderd in het damesteam. Zowel van samenstelling als van 

doelstelling. Dit seizoen zijn we volop bezig met het bereiken van ons doel: Kampioen worden. 

Dit gaat alleen niet zonder een gezonde dosis gezelligheid en humor! 

Dankzij de terugkomst van een aantal oud-leden zijn we een beter, maar vooral ook een 

gezelliger team geworden. 

 

Op de hoeken hebben we onze sprinters: 

Karin „linkspoot‟ Verbogt 

Margot „pechvogel‟ Peeters 

Ivanka „sneaky bastard‟ Verbraak 

Nadine „the trick‟ Jongeneelen 

Daarnaast hebben we op de opbouw onze schutters: 

Nicole „the boss‟ van Agtmael 

Rosaline „nonchalance‟ Jongeneelen 

Maartje „snelheidsduivel‟ Bogers 

Manon „Killer shot‟ van Wesel 

Op de cirkel hebben we de strijdlustige: 

Loes „penalty-queen‟ Buijs 

Rianne „moeders‟ Voeten 

Als laatste, en niet geheel onbelangrijk, 

onze 2 topkeepsters: 

Nancy „sponsor‟ van Pul 

Janiek „de nuchtere‟ van As 

 

Deze samenstelling wordt vaak aangesterkt door de snelle meiden uit het A-team. Jessica, 

Meike en Evelien: Bedankt hiervoor!! 

 

Onze trainingen worden gegeven door Rob Smits, die alles eigenlijk heel simpel vindt. Tijdens 

de wedstrijden worden we bijgestaan door onze coach en statistiekenman Pieter Hack. 

 

Tot ziens, en we gaan er tegen AAN 

Dames Senioren 
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Heren 1 en geen herenselectie 

 

Vorig jaar hadden wij een herenselectie van 2 teams en dat was ook geen weelde. Met veel 

kunst en vliegwerk, met veel hand- en spandiensten van vele bleven heren 1 en 2 overeind. 

 

Het komende seizoen zit dat er niet in, met twaalf spelers moet je geen bokkensprongen 

maken; gewoon één team. Dat team is met trainen matigjes gestart, terwijl de oefenwedstrijden 

moeizaam werden ingevuld. De start van de competitie ging in de hogere klasse (we zijn 

gepromoveerd) goed: na zes wedstrijden negen punten. Vul daarbij in dat er geen andere 

ploegen zonder nederlagen zijn, zodat het een open strijd gaat worden. 

 

Het probleem van Heren 1 gaat komen in december wanneer Henric stage gaat lopen in 

Ethiopië, zie zijn we kwijt dit seizoen. Voorlopig is de blessure van Sander (de doelman) een 

grote zorg, hoe lang gaat dit duren. Roy en Thom, allebei van Wageningen, zijn geblesseerd, 

maar Steven kwam van daar om Sander te vervangen. Na de wedstrijd een man met zelfkritiek 

(“Ik was nog te traag”) en dat zou door meer spelers eens overgenomen moeten worden; 

zelfkritiek en zelfspot. 

 

Toch kunnen we de rest van het seizoen goed aan, spelers die zich gaan ontwikkelen en 

spelers die op veel plaatsen zijn in te zetten geeft nog genoeg speelruimte om tot resultaat te 

komen. 

De Trainer 

Heren Senioren 
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1 Bij de Gemengd D-Jeugd speelt een tweeling. Wat is hun achternaam? 

2 Orion in de media: wie is er verantwoordelijk voor de website én de wekelijkse stukjes in de 
Bode? 

3 Wie is de oudste van de Dames Senioren? 

4 In de laatste 10 jaar waren er maar liefst vijf gezinnen waar 3 gezinsleden tegelijk lid zijn/waren 
van Orion: Buijs, Jongeneelen, Verlind, Meesters en … 

5 Wie van de DAJ is het langste lid van Orion? 

6 Welke activiteit van Orion heeft jaarlijks het hoogste totaal aantal deelnemers? 

7 1 gezin was (tot 2004) zelfs verantwoordelijk voor 5 broers, zussen en hun moeder die tegelijk lid 
waren. 2 daarvan zij nu wederom lid, bij de Heren en Dames Senioren. Wat is hun achternaam? 

8 Hoeveel nieuwe leden hebben zich in 2012 ingeschreven bij Orion? 

9 Wie is, de kabouters niet meegeteld, het jongste lid van de vereniging? 

10 Loes zorgt er voor dat de Rucphense jeugd al vroeg leert sporten. Hoe heet de les die elke 
maandag gegeven wordt aan deelnemers van de basisschoolgroepen 1, 2 en 3? 

11 Tegen wie kregen de Gemengd C-Jeugd maar liefst 19 treffers te verwerken in hun eerste 
wedstrijd samen? 

12 Hoeveel dertig-plus'ers telt de groep van de Heren Senioren (tip: inclusief Rob)? 

13 Zowel Angelo als Lise zijn opgenomen in de Brabantse Selectie. In welk land gaan zij allebei een 
toernooi spelen? 

14 Welke activiteit van Orion wordt de laatste tijd 2x per jaar georganiseerd? 

15 Bij welke activiteit doen de deelnemers verkleed mee? 

16 Wat is de grootste inkomstenbron van onze vereniging? 

17 Wie van de HBJ is het langste lid van Orion? 

18 Wie is de enige die bij Orion samen met zijn vader in 1 team heeft gespeeld? 

19 Hoeveel handbalverenigingen spelen er in de "Regio Brabant" (inclusief Zeeland)? 

20 In het voorjaar van 2013 trouwen in een korte tijd een aantal Dames Senioren. Hoeveel? 

Orion-Quiz 

Sommige antwoorden vind je in deze Update. Andere staan weer op het internet (onze 

site of handbal.nl) en de rest? Die zal je aan de spelers van de betreffende teams moeten 

vragen. Lever de ingevulde Quiz, de gevonden 10 verschillen en de ingekleurde 

kleurplaat in vóór 1 april 2013 en daarna zullen in verschillende categorieën de winnaars 

bekend gemaakt worden. 
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Naam:                   
 
Leeftijd:    

         1                   

          2                  

           3                  

           4                      

          5                 

      6                                

       7                        

            8                  

        9                     

    10                              

       11                      

            12                

        13                     

14                                            

     15                                 

   16                               

          17                   

            18                  

    19                              

         20                  

              !         
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Zoek en vind 



 

.   31 

10 verschillen 
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Kleurplaat 
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Ik geef de bal(pen) aan ... 

Tijd om een oude bekende rubriek weer uit de kast te trekken. 

Deze Update starten we weer met een kettingrubriek waarin 

Jessica van Helden start en aan het eind de bal(pen) aan iemand 

anders geeft. Deze schrijft dan een stukje voor in de Wekelijkse 

Update en geeft de bal(pen) weer door. Zo hopen we minimaal 

eens per maand een vervolgverhaal te kunnen plaatsen. Om op 

de hoogte te blijven, moet je dus ook de Wekelijkse Update 

blijven volgen. In de volgende Jaarlijkse Update dan een 

samenvatting van de kettingbrieven. 

Schrijf ze!   

 

 

Bij H.V. Orion kent iedereen elkaar wel, niet zoals bij grote handbalverengingen met vier 

verschillende teams van elke leeftijdsgroep. Ook al hebben we maar weinig mensen, dat 

gebruiken wij in ons voordeel. We hebben geen teamhussels aan het eind van het jaar, 

waardoor we al drie jaar hetzelfde team hebben. Dat geldt ook voor onze coach. Pieter is al 

lang onze trainer en is sinds dit jaar hoofd-coach geworden. John was eerst onze vaste coach 

maar neemt nog heel wat wedstrijden over van Pieter. Dus iedereen kent elkaar en weet wat 

iedereen kan. Bij ons team is het niet alleen handbal, ook buiten de trainingen en de 

wedstrijden gaan we met elkaar om. En dat zie je ook niet overal. We zijn bijvoorbeeld dit jaar 

nog op toernooi geweest. 

 

Margot kwam op het idee om op toernooi te gaan omdat ze mensen kent bij Groene Ster, de 

vereniging die het toernooi organiseerde. We hadden daar wel zin in met ons team maar een 

paar waren dan al op vakantie. Eerst leek het nog zo ver weg maar het was al in de eerste 

week van de grote vakantie. Dus wij gaan op toernooi en nemen een grote party-tent mee. Met 

het opzetten kregen we hulp van de jongens van Apollo, onze buren, waarmee we de rest van 

het toernooi optrokken. Zij gingen vooral voor de winst maar wij gewoon voor de gezelligheid. 

Onze begeleiders waren Sander, Simon, Steven en natuurlijk Pieter, ook onze coach. We 

hadden nog wat gewonnen maar dat was alleen een extraatje. Na drie leuke dagen gingen we 

opeens weer naar huis. Maar gelukkig hebben we een reünie gepland met de jongens van 

Apollo in februari. 

 

De wedstrijden gaan dit seizoen ook beter. Vorig jaar zaten we gewoon in een te hoge klasse. 

Dit seizoen hebben we nog maar twee keer verloren en zelfs een keer van de nummer één 

gewonnen. Het is ook wel leuker om te winnen maar we hielden het vorig jaar wel gewoon vol. 

 

Hopelijk lukt het weer om volgend jaar verder te spelen met ons DREAM-team. 

 

Groetjes, 

Jessica 

Ik geef de bal(pen) door aan Daan. 
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Waar vroeger vrijwel de gehele familie op 

de velden te vinden was is Orion sinds 

kort weer 2 „van Wesels‟ rijker. Na vele 

omzwervingen begonnen ze het 

dynamische spel waar Orion altijd bekend 

om staat toch te missen. 

 

 

Van onze verslaggever 

hvorion@bndestem.nl 

 

Sinds kort heeft Orion weer 2 oude bekenden 

mogen verwelkomen. Thom en Manon van 

Wesel hebben zich weer ingeschreven bij de 

Heren en Dames senioren. Maar in de 

tussentijd hebben ze niet stilgezeten. Manon 

heeft haar strepen verdiend bij H.V. Heerle 

onder leiding van Hans de Rooij. 

 

Na veel jaren serieus en actief spel heeft ze 

toch besloten om het handbal, in ieder geval 

voor een tijdje, vaarwel te zeggen. Na het 

afronden van haar CIOS opleiding in Goes 

gevolgd door een jaartje werken en 

backpacken door Australië gaat ze starten 

met de opleiding paraveterinair dierenarts 

assistent. Het vrijwilligerswerk in de 

verschillende dierenreservaten in Australië 

heeft immers haar interesse gewekt. Omdat 

het daarna bij thuiskomst alweer snel begon 

te kriebelen heeft ze gekozen voor de 

gezelligheid van Orion. En nu vechten met 

de dames voor het kampioenschap.  

 

Haar oudere broer Thom heeft na wat jaren 

rust ook weer de oude draad opgepakt. Al 

ruim 2 jaar geleden heeft hij besloten om het 

handbal voor een tijdje gedag te zeggen na 2 

blessures in korte tijd aan beide enkels. 

Daarna heeft hij voorzichtig de draad weer 

opgepakt door te gaan hardlopen in de hoop 

zijn enkels op het oude niveau te krijgen. 

 

Met inmiddels zijn diploma op zak en een 

periode in Wageningen en het buitenland 

heeft de gezelligheid bij Orion hem ook over 

de streep getrokken. De dinsdag en 

vrijdagavond training waren immers een 

welkome afwisseling. Het weekend met daarin 

wedstrijden  is altijd weer een proef om de 

trainingen om te zetten in winst. Maar er wordt 

nog steeds rekening gehouden met de enkels, 

met beide enkels in braces heeft hij de hoop 

op een comeback hopelijk veiliggesteld. Het 

team vormt ook een bekend tafereel met oude 

bekenden en vooral een mix van ervaring en 

jeugd. 

   

  Manon en Thom in vroeger tijden 

 
 

Na omzwervingen weer terug op het oude nest 
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Volgens traditie organiseert Orion per jaar 2 handbaltoernooien voor de leerlingen van alle 

basisscholen in de gemeente Rucphen.  In het voorjaar spelen we het toernooi binnen voor de 

leerlingen van groep 3-4-5 en in het najaar buiten voor de leerlingen van groep 6-7-8. 

 

Dit jaar was het binnentoernooi op woensdagmiddag 9 mei in Sporthal de Vijfsprong.  Door 

verschillende ouders was op de scholen reclame gemaakt voor het toernooi. Zodoende was de 

belangstelling dit jaar overweldigend. Meer dan 130 deelnemers kwamen deze middag naar De 

Vijfsprong. Het was een drukte van belang, want ook vele (groot-)ouders, broertjes en zusjes en 

andere aanhang wist de weg naar de sporthal te vinden. 

 

In het kleine zaaltje stonden traditioneel wat spelletjes 

opgesteld, zoals sjoelen, balwerpen, blikgooien en 

niet te vergeten een groot springkussen. Het totaal 

aantal teams wat streed voor de felbegeerde bekers 

was dit jaar 16 stuks, al waren er meer teams 

aangemeld. Jammer genoeg hadden we daar echter 

geen plaats en tijd voor en zodoende kwamen we op 

het maximum van 16. De teams hadden zelf de 

namen verzonnen, die iets met groente hadden te 

maken. De wortels, paprika‟s, komkommers en zelfs 

spruitjes vlogen rond je oren.  

 

Het was een drukte van jewelste. Want 16 teams die 

elk 3 poulewedstrijden moeten spelen en daarna 

nog eens 12 finalerondes; dan moet alles gesmeerd 

lopen. Uiteindelijk kon om 5 uur het team van de 

basisschool St. Martinus uit Schijf  de eerste prijs 

ophalen. Zij werden ook meteen uitgenodigd om met 

ons eerste D-jeugd toernooi mee te doen op 10 juni 

2012. Een zeer geslaagd toernooi. 

 

Zouden we dat met de leerlingen van groep 6-7-8 

nog kunnen overtreffen? 

Schoolhandbaltoernooien 
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Op woensdag 12 september was het dan zover. Op ons eigen terrein “Achter de Vijfsprong” 

werden dit jaar maar liefst 192 leerlingen verwacht van de groepen 6-7-8, met als thema voor 

het toernooi „De Olympische Spelen‟. Gelukkig konden we naast ons eigen gras- en verharde 

veld gebruik maken van het grasveld van AVR‟90, want er hadden zich maar liefst 20 teams 

aangemeld. Ook deze keer hadden we weer wat spelletjes opgesteld, namelijk balwerpen, blik 

gooien en  tennisbal werpen. 

 

De weergoden waren ons deze middag 

goed gezind. Alle hulptroepen waren op 

tijd aanwezig. Alles stond al klaar, dus 

geen vuiltje aan de lucht om hier een 

geweldig geslaagd toernooi van te maken. 

We hadden deze middag 4 poules met 

ieder 5 teams. Dus 20 teams dit keer op de 

been. Dat betekent  ook 4 x 4 poule 

wedstrijden en dan nog 10 finale ronden.  

 

En graag om 5 

uur klaar 

natuurlijk! 

 

Met een voortreffelijke samenwerking van iedereen liep echt alles 

gesmeerd en konden we na afloop terugkijken op een geweldig goed 

geslaagde middag. De uiteindelijke winnaar was het team van de 

Vinkenbos en zij mogen komend voorjaar dan ook meedoen met de 

voorrondes voor het landelijke schoolhandbalkampioenschap. Mooi 

afsluiter was daarbij het volkslied, want bij de winnaar van de 

Olympische Spelen hoort natuurlijk het Wilhelmus te klinken! 

Een zeer gezellige, geslaagde middag weer deze keer, waarbij de 

complimenten van de ouders en de begeleiding vanuit de scholen ons 

om de oren vlogen. 

 

 

 

 

Onlangs hebben Ingrid Daems en Conny 

Dirven-Oomen het stokje van Wim van 

Meel gedeeltelijk overgenomen. Het 

buitentoernooi hebben deze moeders al 

voor een groot gedeelte op zich 

genomen. Maar onze Wim kunnen we 

nog niet missen voor al zijn connecties en 

technische weetjes. 
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De naam zegt het al, dit jaarlijkse toernooi wordt gehouden om een gezellig en sportief dagje te 

organiseren voor handballers en niet-handballers. Wij, van ?GeenIdee?, ervaren al vanaf de 

eerste keer dat wij meededen een gezellige sfeer met gezellige mensen die er alles voor doen 

om deze dag tot een groot succes te maken. 

 

Voorop staat natuurlijk het handballen. De organisatie doet er alles aan om de verschillende 

poules zo evenwichtig mogelijk te maken waardoor er een serie van spannende wedstrijden 

ontstaan. Na de poulewedstrijden wordt vervolgens gestreden om de verschillende plaatsen 

met als klapper op de vuurpijl de finale! Het leuke aan deze intensieve, soms vermoeiende, 

maar bovenal gezellige wedstrijden is dat iedereen er aan mee kan doen. Zowel handballers/ 

niet-handballers/ ex-handballers,  jong/oud, jongens/meisjes en sportief/niet sportief , kortom 

iedereen doet mee! Lekker gevarieerde teams die allemaal strijden om de felbegeerde taart (en 

beker) en misschien ook een beetje voor de eer.  

 

Daarnaast doet de organisatie ieder jaar flink zijn best om er buiten het handballen om een 

leuke dag van te maken. Zo zijn wij vorig jaar met z`n allen van de stormbaan, besmeurd met 

zeepsop, geweest. Heerlijke verkoeling op zo`n warme dag! Twee jaar geleden kon ieder 

teamlid zich uitleven in een sumo-worstelpak waarbij je je eigen sumo-worstel-krachten kon 

ontdekken! 

 

Naast het sportieve spel is er tussen de wedstrijden door ook genoeg lekkers te verkrijgen. Een 

koud biertje, een cola`tje, een heerlijke tosti, friet en zelfs ijskoude watermeloen wordt in de 

kantine verkocht! 

 

Wie er volgend jaar bij ons in het team zitten… ? GeenIdee? 

 

Of wij volgend jaar weer gaan winnen.. ? 

GeenIdee? 

 

Meedoen…? Goed idee!! 

 

Kortom! Wij ervaren het alle 3 jaar als 

een enorm succes en kunnen bijna niet 

wachten tot het weer zo ver is om onze 

titel te komen verdedigen!! 

Wie durft? 

 

 

Een Sportieve Groet, 

?Geen Idee? wordt Goed idee!!  

Gezelligheidstoernooi 
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Zoals iedereen inmiddels wel heeft kunnen zien, heeft onze kantine bij het buitenveld “Achter de 

Vijfsprong” een flinke gedaanteverwisseling ondergaan. Van een oud grijs stoffig hok naar een 

moderne frisse uitstraling. 

 

Althans dat moet het uiteindelijk worden. Vooraf zeiden we met z‟n allen: “ach een likje verf 

links en rechts en dan zijn we al een heel eind”. Viel dat nu even tegen. Tijdens de winter van 

2011/2012 is de klusploeg begonnen met het leeghalen van de kantine en zodoende kwamen 

er toch wel wat meer probleempjes aan het licht. De elektrische installatie en bedrading is 

inmiddels voor een groot deel vervangen en aangepast aan de eisen van deze tijd. De muren 

van de kantine zijn samen met de scheidingswand met Mistral voorzien van een flinke laag verf 

en ook alle grijze betonmuren zijn wit gesausd. De onderzijde van de scheidingswand is samen 

met het omliggend houtwerk voorzien van (hoe kan het ook anders) Orion-blauw. 

 

Ook het plafond heeft een complete gedaante verwisseling ondergaan en het reeds enkel jaren 

aanwezige frame-werk is na een likje verf voorzien van plafondplaatjes met spotjes als 

verlichting in plaats van het oude TL-licht. Ook is de al jarenlang bestaande wens van onze 

voorzitter in vervulling gegaan dat hij bij binnenkomst en afsluiting het licht in de kantine bij de 

deur kan aandoen en niet eerst z‟n benen hoeft te breken om bij de schakelaar te komen. 

Operatie “Pimp mijn sportkantine” 
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De inbraakvrije ruimte (alias 

rommelhok, ook wel bekend 

als frituurplaats) is compleet 

veranderd. Er zijn aan beide 

zijden aanrechtbladen met 

onderkastjes geplaatst en er is 

tegelwerk aangebracht. De 

bijbehorende bovenkastjes 

zijn er ook al maar deze 

moeten nog opgehangen worden 

nadat het plafond is afgemaakt. 

Klap op de vuurpijl was de nieuwe 

vriezer van 1,80m waardoor we 

afscheid konden nemen van 

de antieke vrieskast. 

 

We zijn nog lang niet klaar 

maar de eerste stappen zijn 

gezet. Zo is het de bedoeling 

dat tijdens het zaalseizoen de 

elektrische installatie verder 

afgemaakt wordt, dat er nog 

wat aan de oude onderkasten 

van de bar gaat gebeuren, dat 

de laatste 

aftimmerwerkzaamheden 

plaatsvinden en als het meezit kunnen we dan in het voorjaar beginnen 

met het bijwerken van de kleedkamers. 
 

        De opzichter 
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Zaterdagochtend 18 februari 

was het weer zover; de 

jaarlijkse oliebollenverkoop 

van H.V. Orion ging weer van 

start!  

 

Orion leden stonden ‟s 

ochtends uitgedost in hun 

carnavalsoutfits klaar bij de 

Plus, om de daar vers 

gebakken oliebollen te gaan 

verkopen. De grote groep 

werd verdeeld over de auto‟s en kregen allemaal kratten oliebollen mee 

en ieder een wijk toegedeeld. Toen iedereen wist waar ze naartoe 

moesten kon de verkoop echt beginnen. 

 

Met goede zin begonnen de trouwe Orion leden aan de verkoop. Vrolijk belden ze aan bij de 

huizen om de mensen daar positief te verassen met het mooie aanbod van 5 verse oliebollen 

voor 3 euro, of 10 voor 5 euro. Mensen die geen oliebollen lustten of wilden waren vaak nog zo 

aardig om aan de jongere leden een kleinigheidje voor de club mee te geven, ook iets waar we 

uiteraard erg blij mee waren!  

 

Soms keken mensen ook enigszins verbaasd als ze de deur openden en er een verkleed kind 

voor de deur stond. Ik zelf denk wel dat de outfits zeker hebben bijgedragen aan de mooie 

verkoopcijfers. 

 

Zeg nou zelf, wie kan er nou nee 

zeggen tegen zo‟n lief ijsbeertje?  

Oliebollenactie 
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Dit jaar zijn er weer een aantal Nederlandse scheidsrechters naar de Partille Cup in Zweden 

geweest. Vanuit H.V. Orion maakte onze scheidsrechter Henk van der Sanden deel uit van 

deze afvaardiging. Hieronder staat een samenvatting van zijn ervaringen, het hele verslag is 

te vinden op hvorion.nl. 

 

 

 

Dit jaar was de Partille Cup van dinsdag 3 juli t/m zaterdag 7 juli 2012. De Partille Cup is het 

grootste handbaltoernooi ter wereld. Dit jaar waren er bijna 20.000 deelnemers uit bijna 60 

landen. Ook Nederland was goed vertegenwoordigd, met teams als Quintus, Houten en 

natuurlijk de Brabantse selectie. Deze waren met 9 teams aanwezig. De meeste teams 

drongen door tot de kwartfinale en 1 meisjes team wist zelfs een B-finale te winnen. Dit was 

een goede prestatie, gezien het niveau van het toernooi. 

 

Ondanks dat wij daar al een aantal jaren komen, moeten wij elk jaar opnieuw weer 

inschrijven om daar te mogen fluiten. Er vinden meestal 2 selecties plaats. Ook dit jaar zaten 

wij weer bij de eerste selectie. Dus wij konden al voorbereidingen gaan treffen. 

 

Fluiten op een internationaal toernooi is toch even wat anders dan fluiten in Nederland. Je 

zou denken dat men daar ook handbal speelt met de zelfde spelregels. Dat klopt ook wel, 

maar de beleving is daar veel anders, veel meer topsportachtig. Met alle respect, maar 

diegene die daar spelen zijn stukken verder dan in Nederland. Er wordt ook veel meer 

getraind. Jongens en meiden van 14 jaar trainen vaak 10 tot 12 uur per week. Dit heeft ook 

te maken met de cultuur. Studie en sport gaan daar veel meer hand in hand. 

 

En als je te maken krijgt met culturen uit Azië en de voormalige Oostbloklanden  wordt het 

alleen nog maar erger. Vaak wordt daar geleefd in systemen en dat vind je op het veld terug. 

De discipline is dan ook erg groot bij de speelsters en spelers. 

Als scheidsrechter moet je daar mee om kunnen gaan, anders krijg je daar echt problemen. 

De term gedogen kent men daar niet. In Nederland wordt het niet geven van een rode kaart 

weleens afgedaan met, ach daar was de wedstrijd niet naar. Dat soort dingen kent men daar 

niet. Daar is de beleving van de handbalsport te groot voor. 

 

Men verwacht daar van een scheidsrechter dat hij of zij verstand heeft van het spelletje en 

zijn werk naar behoren doet. Als je er een potje van maakt laten zij dat ook gelijk merken. 

Ook de leiding van het toernooi spreekt je daarover aan als dat te vaak voorkomt. Je loopt 

zelfs de kans dat je het volgende jaar niet meer welkom bent. Al met al een uitdaging om 

daar te fluiten. Elke wedstrijd moet je er gewoon staan en bedacht zijn op ongewenste 

situaties. Dat maakt fluiten op een internationaal toernooi zo boeiend.  

 

... 

Partille Cup 2012 in Zweden 
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Op de vijfde en laatste dag zit 

rond 10.30 uur het toernooi 

erop voor ons. Na 35 

wedstrijden is het mooi 

geweest. Om 12.00 uur 

kunnen wij onze vergoeding 

op komen halen bij de 

penningmeester. De rest van 

de dag wordt er nog naar wat finales gekeken en ‟s avonds gaat heel de groep uit eten in 

Gotenburg. Wij gaan, zoals elk jaar, naar een Kebab zaak in het centrum van Gotenburg. Bij het 

binnen komen herkend de eigenaar ons gelijk. Hij weet namelijk dat wij de laatste dag van de 

Partille Cup bij hem komen eten. 

 

Het wordt een gezellige avond en er word terug geblikt 

op het toernooi. Omdat je elkaar nauwelijks ziet, valt er 

veel te vertellen. Het meeste gaat over de belevenissen 

tijdens de wedstrijden. Voor de jongere scheidsrechters 

was het dan ook weer een hele ervaring. In het hotel 

aangekomen wordt er nog wat nagepraat. 

 

Dat was dan de Partille-Cup 2012. Ook dit jaar weer 

een gezellig, mooi en groots toernooi. Een toernooi met 

vele mooie herinneringen en vooral hele mooie 

wedstrijden. 

 

Wij kunnen nu weer gaan denken aan het volgende 

toernooi. Dat volgende toernooi zal zijn tussen Kerstmis en Nieuwjaar. Dit toernooi, De 

Lundaspelen, wordt gehouden in de plaats Lund in het zuiden van Zweden niet ver van Malmö. 

Dit is ook een heel groot toernooi met vele 

nationaliteiten. Ik kijk er dan ook echt naar uit. 

 

 

Mochten er mensen zijn die meer willen weten of 

zien van de Partille-Cup, dan kunnen zij kijken op 

Partillecup.com Hierop staat veel informatie over 

het toernooi, zoals beelden van wedstrijden, de 

openings-ceremonie, leadersparty, enz. Zeker de 

moeite waard. Je krijgt dan een goede indruk, hoe 

groots het toernooi wel is. 

 

Met vriendelijke sportgroeten, 

 

Henk van der Sanden 
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www.webattent.com 

 

 

 

Knellende schoenen, koude voeten ? 

Wij hebben een oplossing !!! 

 

Ook schaatsen slijpen !!!  

Raadhuisstraat 26 

4715 CD Rucphen 

Tel.: 0165 - 852300 

 

info@cv-enzo.nl 

www.cv-enzo.nl 
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Orion herbergt vele talenten. Zo zijn onze leden, naast handballer, bijvoorbeeld goede 

fysiotherapeuten, studenten, muzikanten, toneelspelers, architecten, leraars en natuurlijk 

moeders. 

 

Dat je het echter als handballer ook ver kan schoppen, bewijzen onze handbaltalenten al sinds 

jaar en dag. Een relatief groot deel van onze senioren heeft ervaring in de Brabantse Selectie 

en een aantal (oud-)leden hebben in de eerste en zelfs eredivisie gespeeld. 

 

Ook dit jaar zijn weer twee jeugdleden afgevaardigd naar de selectiedagen voor de Brabantse 

Selectie, en beiden reizen ze nu eens per twee weken af naar de extra trainingen. Keeper 

Angelo Koks van de Heren B-Jeugd zit in de groep “jongens 1998-1999” en Lise Adriaensen is 

uitgekozen in de groep “meisjes 2000-2001”. 

 

Het programma is pittig. Om de 

week op zaterdag een zware 

training en regelmatig ook nog 

oefenwedstrijden. Zelfs 

toernooien in het buitenland 

staan op het programma: Lise 

gaat in december naar Zweden 

om in Lund een internationaal 

toernooi te spelen, en Angelo 

reist in juli naar Zweden om daar 

aan de Partille Cup deel te nemen. 

Orion gaat internationaal! 

 

Deze twee jeugdleden zijn hiermee het voorbeeld voor de rest van onze jeugd; 

dat je door hard te trainen ook bij Orion (ook al zijn we maar een kleine 

vereniging) je talent goed kan ontwikkelen. 

 

Wie weet wordt je dan ook goed genoeg voor de Brabantse Selectie! 

Talenten van Orion 
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1)  Hoe word ik het? 

 

Op hvorion.nl staan de benodigde formulieren: het 

aanmeldformulier en een eventueel overschrijvingsformulier 

vind je 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! 

 

 

 

 

Lid van Orion? 
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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 activiteit wordt door de Handbal H.V.Orion georganiseerd om via een zeer sportieve weg 

de naam van de club uit te dragen. Het is natuurlijk ook de bedoeling om er financieel voordeel 

voor de club uit te halen, wat ook steeds redelijk lukt. 

 

Het is een plezierige happening die door diverse vrijwilligers van binnen én buiten de club actief 

wordt ondersteund. In 2012 waren er 180 deelnemers die veelal vijf dagen deelnamen. De 

meesten reden de routes van ongeveer 45 km. De routes van ongeveer 25 km worden meestal 

door gezinnen met jonge kinderen gereden. Er was „s zondags weer een route voor de echte 

kleintjes (in gezinsverband) met een traktatie en het bekende springkussen, aangeboden door ‟t 

Wapen van Schijf . 

 

De sfeer is bij de terugkomst in de kantine van H.V.Orion opperbest en dit jaar was op de 

woensdag live muziek, er werden oude liedjes en zang verzorgd door een trio, waardoor het 

bijzonder gezellig was. Dit trio heeft beloofd om 2013 weer op te vrolijken door een dag meer op 

te treden. 

 

Wij zijn nu ook overgegaan naar een vaste 

planning  voor deze vierdaagse door op de 

eerste zaterdag van augustus te starten. Dus in 

2013 is op 3  augustus de start, noteer en doe 

mee. Er wordt ook best veel een dag 

meegereden wat voor de H.V.Orion leden ook 

leuk is om te doen. Vanuit Orion zal het weer een 

mooie gezellige vierdaagse worden die net als 

altijd vijf dagen duurt. 

 

Alle helpers bedankt en ik reken ook weer graag op jullie. 

Namens de organisatie, 

Wim van Meel 

Fietsvierdaagse 

Maatschap voor 
Fysiotherapie & Manuele Therapie  

Rucphen 
 
 

Trekvaart 1 
4715 GG Rucphen 

0165-341354 
info@fysiotherapierucphen.nl 

www.fysiotherapierucphen.nl 

Fysiotherapie 
Manuele Therapie 
Bekkentherapie 
Oedeemtherapie 
Lymfedrainage 

COPD 
Kinderfysiotherapie 

Psychosomatische Therapie 
Arbeidsreïntegratie 
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Nieuwe leden: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mutaties: 

 

 

 

 

 

Leden die in 2012 zowel in- als uitgeschreven zijn: Uitgeschreven leden: 

 

 

 

 

 

 

Ledenmutaties in 2012 

Naam Team Wijziging 

Rianne Voeten-Ossenblok DS Van Recreant naar Dames Senior 

Naam Team 

Oscar van Loenhout GCJ 

Davy Schouw HAJ 

Ronald van Wesel HAJ 

Siem van Oorschot HAJ 

Kimberley Roks GCJ 

Melvin Verpaalen HAJ 

Naam Team 

Joshua Oorebeek GCJ 

Lisa Zhou GDJ 

Jean-Paul Lambregts HAJ 

Naam Team Lid vanaf 

Manon van Wesel DS 26-01-2012 

Janiek van As DS 04-03-2012 

Larissa Brood GDJ 01-06-2012 

Damian Brood GDJ 01-06-2012 

Kaylee Aerts GDJ 21-08-2012 

Anouk Ros GCJ 18-09-2012 

Lars Kalkman GDJ 30-09-2012 

Thom van Wesel HS 04-10-2012 

Lieke van Zundert GDJ 06-11-2012 

Myrthe van Zundert GCJ 06-11-2012 

Patrick van Agtmael HS 08-11-2012 

Anouk de Craen GDJ 28-11-2012 

Dylan Bastiaansen GCJ 28-11-2012 
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Ook bij ons vindt U windlichten, kandelaars enz. 
 

        Ook leuke kerstartikelen! 
 
 

LOOP EENS VRIJBLIJVEND 

BIJ ONS BINNEN VOOR EEN KIJKJE 

 

 

 U bent van harte welkom  
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Deze Update is dit jaar, 

door de prettige samenwerking en goede kwaliteit, 

wederom gedrukt bij  

Laten we er met z’n allen een sportief 

en succesvol 2013 van maken! 

H.V. Orion dankt alle leden, vrijwilligers, 

supporters, sponsoren en adverteerders 

voor hun steun aan onze vereniging. 
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