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ORION 2.0
Beste lezer,

Welkom bij alweer een nieuwe OrionUpdate; de jaarlijkse Glossy van, over 
én door onze handbalvereniging. En het is niet alleen deze uitgave die 
vernieuwd is, ook onze gehele vereniging lijkt zich te vernieuwen. Orion 
lijkt herboren. Als een seizoenscyclus lijkt de lente te zijn aangebroken, 
waarmee flarden van het verleden lijken terug te komen; gedane zaken 
nemen keer.

Net als het nationele handbal maakt Orion een bloeiperiode door. In 
tegenstelling tot andere teamsporten groeit het aantal jeugdleden, zo ook 
bij Orion. Bij deze seizoensstart hadden we ruim 100 spelende leden. Een 
aantal welke doet terugdenken aan onze bloeiende jaren '90. De tijd waarin 
we voor het eerst een eigen clubhuis kregen met een verhard buitenveld. En 
zie onze accomodatie nu; twee complete vernieuwde buitenvelden waarmee 
we onze omringende verenigingen de loef afsteken, nieuw interieur, een 
verlengde overkapping en een compleet gerestaureerde buitengevel. 
Ondertussen wordt er buiten door de gemeente hard gewerkt aan een 
nieuwe infrastructuur en landschapsinrichting en werkt ons klusteam binnen 
aan het verbouwen van 2 naar 3 doucheruimtes. Ja ... u leest het goed; 3 
nieuwe doucheruimtes!

We kunnen waarlijk spreken van een kringloop van ons (verenigings)
leven, waarin zaken van vroeger terug lijkt te komen; ook onze leden, 
want langzaam aan zien we steeds meer kinderen van (oud-)leden bij 
Orion verschijnen. En niet alleen de kinderen, want na een periode van 
afwezigheid zien we ook oud-leden het trainingsveld weer betreden. Deze 
recreantengroep is onder (en ook door) de bezielende leiding van Rob Smits 
al aardig aan het groeien in aantal. Orion is herboren.

Toch zijn er ook zaken al die tijd gebleven. Traditionele activiteiten zoals 
het schoolhandbaltoernooi, het gezelligheidstoernooi en de oliebollenactie. 
Activiteiten die dankzij de toegewijde inzet van de organiserende vrijwilligers 
al ruim 30 jaar terugkeren op de Orion-agenda. 

Met deze vernieuwing geeft deze OrionUpdate niet alleen een 
melancholische terugblik op ons verleden, maar staan we ook zeker stil 
bij onze nabije toekomst. Momenteel spelen we met 9 jeugdteams de 
competitie, in januari nemen onze Oranje mannen deel aan het EK en 
organiseert Orion dit voorjaar de regiofinale voor het NK schoolhandbal.

Ik wens u bij deze alvast veel leesplezier toe.

Namens de redactie,

Martijn Buijs
(trotse) voorzitter HV Orion
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Hoe word je lid?
De benodigde aanmeld- en overschrijvingsformulieren staan op 
de site van Orion. Ga naar:    

www.hvorion.nl  -->  Vereniging   -->  Lid worden

Het overschrijvingsformulier hoeft alleen ingevuld te worden als 
je de afgelopen 24 maanden lid bent geweest van een andere 
handbalvereniging. Deze overschrijving kunnen we digitaal 
invullen en moet daarna worden goedgekeurd door je oude 
vereniging als bewijs dat je daar geen betalingsachterstand 
hebt. De benodigde 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.

Als je wilt stoppen als lid?
Mocht je besluiten te stoppen bij Orion, moet je worden 
uitgeschreven. Afmelden moet je zelf doen bij onze secretaris. 
Ook daarvoor kan je het e-mailadres (orionr@handbal.nl) 
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 

Team coach Trainer Trainingsdag(en) Trainingstijd
GFJ 1 Loes Buijs Silvie Rokx

Famke Rokx
Rob Smits

Dinsdag en vrijdag 18.30-19.30 uur

GFJ 2 Melanie Damen

GEJ 1 Piet Damen Martijn Buijs, Piet Damen, 
Michel Jongenelen

Vera Buijs, Oscar Palings en 
Jurai Stolk

Dinsdag en vrijdag 18.30-19.30 uur

GEJ 2 Ronald Voeten

GEJ 3 Michel Jongenelen

GDJ Martijn Buijs Martijn Buijs
Menno Bentvelzen

Dinsdag en vrijdag 19.30-20.30 uur

GCJ Rene Palings

HCJ Demelza van Beek Demelza van Beek
Rob Smits

Dinsdag en vrijdag 19.30-20.30 uur

DAJ Roel Hagedoorn Roel Hagedoorn Dinsdag 19.30-20.30 uur, Rucphen

Vrijdag 19.00-20.00 uur, Breda

HS Sander Buijs Martijn Buijs
Sander Buijs

Dinsdag 20.30-22.00

Recreanten - Rob Smits Dinsdag 20.30-21.30

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 begin oktober t/m half april, 
trainen we binnen in sporthal ‘De Vijfsprong’. Vanaf begin 
april t/m eind 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.
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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 je als lid af moet melden, maar dat je toch 
betrokken wilt blijven bij Orion. Ook daar hebben we ook 
oplossingen voor: na het spelende lidmaatschap kan je 
Vriend van Orion blijven, of als je nog wilt blijven trainen kan je 
Recreant worden. Dit laatste kan alleen als je 18 jaar of ouder 
bent.

Als je al lid bent?
Onze secretaris verzorgt ook de ledenadministratie. Als er iets 

in je situatie wijzigt (bij verhuizen, trouwen, rekeningnummer, 
nieuw telefoonnummer en/of e-mail adres) dien je dit aan haar 
door te geven. Dit kan via orionr@handbal.nl. 

Tijdens je lidmaatschap worden de belangrijkste zaken 
rondom de vereniging besproken in de 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!

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!
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Wij zijn de F2, Ruben, Marijn, Gijs, Flynn, 
Zoë, Sara en Maud.  

Elke dinsdag en vrijdag trainen we met plezier. In de 
wedstrijden vinden we samenspelen belangrijker dan winnen. 
Al vinden we het wel erg leuk als we winnen! 

Wie zijn wij?
Jayden, Lars, Mattheüs, Niels, Rowan, Steffie en Yvana. 

Dit is een kleine verandering aan het team van vorig jaar. Het 
grote verschil is dat we allemaal een jaar ouder zijn en dat de 
oudere tegenstanders naar de E-jeugd zijn doorgeschoven.

Wat merken we daar nou zelf van? Nou, vorig jaar verloren 
we bijna alles, ondanks dat hadden we wel plezier. Dit jaar 
hebben we niet alleen plezier, maar zijn we ook nog eens 
onverslaanbaar!  In dit team heeft iedereen zijn eigen kwaliteit; 
Jayden’s inzet, Lars’ lengte, Mattheüs’ wil om te scoren, Niels’ 
handigheid,  de snelheid van Rowan, het passeren van Steffie 
en het loopvermogen van Yvana. Daarbij komt dat je iedereen 
in het doel kwijt kunt, want keepen kunnen ze allemaal!
Ze zijn super goed te coachen, iedere aanwijzing proberen ze 
op te volgen. Al moet ik daar meestal iets tegenover zetten, 
bijvoorbeeld een ijsje voor iedereen (of 1 voor mij).
Op dit moment werken we al een beetje naar de E-jeugd 
toe. In de wedstrijd betekent het dat we in de verdediging 
uitgestapt staan en al een beetje kijken naar en reageren op 
wat de tegenstander doet, dus niet allemaal op een kluitje en 
de bal zo snel mogelijk veroveren. In de aanval gaat iedereen 
eerst voor zijn eigen kans, lukt dat niet, dan is er altijd iemand 
aanspeelbaar en gaat die voor zijn/haar eigen kans.

We genieten nog even van dit handbalseizoen waarin we 
misschien kampioen kunnen worden, ook al is dat niet ons 
eerste doel.

Dribbelen, overgooien, verdedigen, aanvallen en proberen te 
gooien op het doel. Soms lukt het allemaal en dan hebben we 
gescoord. De andere keer was het goed geprobeerd en gaan 
we weer snel verdedigen. Wie het eerste terug is bij het doel, is 
de keeper. Soms is het nog weleens moeilijk om alle regels te 
onthouden of niet met je voet in de cirkel te staan. Als het even 
niet lukt proberen we het gewoon weer opnieuw. Van de coach 
krijgen we dan een duim of een compliment. 
Wij vinden handbal een super leuk spelletje en hebben elke 
zondag zin om weer een wedstrijd te spelen.

Ik vind het leuk om coach te zijn van dit leuke team. Elke 
wedstrijd zie ik iedereen groeien en dingen die ze op de 
training hebben geoefend uitproberen in de wedstrijd. 
Wat een kanjers zijn de jongens en meisjes van de F2.

Coach Melanie 
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Ook dit jaar mag ik weer de E2 Coachen, echter met een 
aantal nieuwe spelers in het team.

In het buitenseizoen hebben we allemaal weer goed aan elkaar 
kunnen wennen en was er te zien dat er een leuke gretige 
groep ontstond. Nu we binnen zijn gaan spelen hebben we 
ervoor gekozen om echt op posities te gaan spelen, dit was 
best wel even wennen en dan vooral wanneer iemand niet 
op z’n favoriete positie speelde. Dit hoort echter ook bij het 
leerproces en is dan ook door iedereen met veel enthousiasme 
ontvangen.
We blijven voorlopig nog lekker rouleren met posities zodat 
iedereen kan ervaren hoe het is om de hoek, cirkel of 
opbouwrol te vervullen.
 
Al met al hebben we weer een erg leuk team bij de E2, wat 
goed samen speelt elkaar een doelpunt gunt, maar uiteraard 
wel graag wil winnen.

Als coach ga ik met plezier naar elke wedstrijd toe en geniet 
ook van de ontwikkelingen die elke speler meemaakt.

Groeten van een trotse coach, Ronald Voeten.

Even voorstellen; jullie E1 team voor dit seizoen bestaat uit 
alleen maar jongens. En welke kanjers zijn het dan vragen jullie 
je natuurlijk allemaal af. Ik zou bijna zeggen, dat verklap ik niet, 
kom ons daarvoor maar een keer aanmoedigen, maar dan 
krijg ik denk ik ruzie met ze, want wie wil er nu niet genoemd 
worden is deze geweldige Update van Orion!!
Nou, komen ze, in willekeurige volgorde.

Daan, de supersnelle topverdediger met een snoeihard schot 
en een droog gevoel voor humor.

Thijs, vliegensvlug in het draaien en keren en een goed oog 
voor de vrijstaande speler. 

Tijs, scoort veel en makkelijk met een mooi sprongschot en is 
een topper in het doel. 
 

Pjotr, goed oog voor het spel en met zijn levensgevaarlijke 
boogballen van de zijkant verschalkt hij regelmatig de keeper 
van de tegenstander.

Alex, is bloedfanatiek en een fenomeen in het doel. Supersnel 
van voor naar achter en kan scoren.

Hugo, een echte allrounder. Je kunt hem echt overal opstellen 
en doet het dan super. Als aanvaller kom je hem altijd 2 keer 
tegen en hij is  goed in het passen naar de vrijstaande speler. 

Stijn, staat graag in het doel en is daar ook nog eens erg goed 
in. Daarnaast heeft Stijn een lekker hard schot dus je kunt hem 
goed gebruiken.

Het is iedere week weer een feestje om met deze jongens 
een wedstrijd in te gaan en ze te coachen. De inzet is er altijd 
en het samenspelen gaat iedere week beter. Soms sta je er 
verstelt van dat ze elkaar in een kluwen van spelers zo goed 
weten te vinden en dan juist de gevaarlijke vrijstaande speler 
weten te bereiken.  Ook in de verdediging gaan ze het steeds 
beter doen. Ze spelen in de organisatie en weten door goed 
inzicht de bal vaak al te veroveren voordat de tegenstander 
een doelpoging kan wagen. 

Dus de bovenstaande uitnodiging blijft staan, ondanks dit 
voorstelrondje, om deze toppers eens te komen bekijken.

Groetjes van de trotse coach van de E1
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Voor dit seizoen spelen we bij de E3 met een nieuwe 
samenstelling. Een aantal spelers heeft er al een seizoen bij de 
E jeugd opzitten en een aantal komt vanuit onze eigen F jeugd.
Inmiddels heeft iedereen zijn draai wel gevonden in het team 
waarbij we van elkaar weten waar ieders sterke en iets minder 
sterke punten liggen.

Iedere wedstrijd en training leren we weer nieuwe dingen. 
Het is erg mooi om te zien hoe de spelers elkaar coachen, 
uitdagen en vooruit stuwen.  Plezier in het spel en gezelligheid 
binnen het team staan voorop. We hebben een gezonde wil 
om te winnen, maar zitten niet bij de pakken neer als dat een 
keertje niet lukt. 

Elkaar proberen te helpen om zo steeds als team en als speler/
coach beter te worden is het doel voor dit jaar.
Als eerstejaars coach doet het mij erg goed dat de E3 binnen 
hele korte tijd een echt team geworden is waarin iedereen iets 
voor elkaar over heeft en we samen plezier maken. Lukt er een 
keer iets niet, dan kan het een volgende keer alleen maar beter 
gaan. 

Wie mij langs het veld ziet lopen (stilzitten is niet mijn sterkste 
punt tijdens een wedstrijd) zal een erg trotse coach zien, want 
de E3 bestaat stuk voor stuk uit TOPPERS.

Michel
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Het ‘oude’ E1 team is dit seizoen in z’n geheel doorgeschoven 
naar de D-jeugd. Met dezelfde spelers,  dezelfde coach en 
dezelfde speelwijze; met LEF! 

LEF betekent; we ‘Leren’, spelen een snel spelletje met veel 
‘Energie’ en durven ‘Fouten te maken’. Dit laatste is belangrijk; 
zonder fouten durven maken kun je namelijk niet leren. Heb je 
de bal? Maak een actie, probeer wat je hebt geoefend tijdens 
de training en vooral … gas op die lolly ! We spelen een 
spelletje op tempo, wat naast een productieve score ook veel 
spel- en kijkplezier oplevert. De wedstrijden zijn zoals ze zijn 
bedoeld; als een spelletje. Lol maken en wat uitproberen, het 
resultaat komt vanzelf. Gas op die lolly!

Als coach heb ik de luxe om met talentvolle handballers 
te werken. Van de 8 spelers zijn er namelijk maar 3 echte 
D-jeugd; de andere 5 spelers zijn nog ‘maar’ E-jeugd. 
Desondanks laten zij zich niet kennen. Er wordt gehandbald 
met LEF. Dan is coachen zoals coachen hoort te zijn; de grote 
lijnen uitzetten, soms wat bijsturen en complimenten geven. 

En verder het team gewoon lekker laten spelen, want dat gaat 
bij dit D-team fantastisch. 

Gas op die lolly!
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Ik kom zelf niet uit een handbal gezin, maar ik héb nu wel een 
gezin dat handbalt.

Het D-team tijdens de veldwedstrijden was qua lengte van 
klein naar heel groot, (volgens Isa en Bastiaan). 

Het was een leuk team en een goede onderlinge sfeer.
Omdat ons D-team na de wisseling van veldwedstrijden naar 
de binnencompetitie is gepromoveerd naar de C-teams was 
het lastig om de eerste wedstrijden goed te beginnen.
Op de eerste plaats omdat de samenstelling van het team een 
beetje is veranderd. Op de tweede plaats omdat je vaak qua 
opstelling anders moet spelen.

In de D-jeugd speel je vaak 3-3 terwijl je in de C-jeugd vaak 
5-1 speelt.
Het is een leuke groep met gemotiveerde spelers die allemaal 
graag handballen.

De sfeer binnen het team is goed, de inzet is goed, het kan 
dus alleen maar leuker worden.

Wij kijken alweer uit naar de volgende wedstrijd.

Groet,
René
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Vorig seizoen zijn we met de drie verenigingen HV Orion, 
United Breda en Internos samen gekomen en hebben we een 
heel nieuw team gestart. We hebben een onwijs leuk seizoen 
gedraaid waarin we een echt hecht team geworden zijn. Zowel 
tijdens de trainingen als de wedstrijden, maar ook daar buiten 
hebben we veel plezier met elkaar! 

Zo hebben we veel uitjes georganiseerd zoals een 
Sinterklaasmiddag, Teambuildingsdag bij 4Hoog in Breda met 
bowlen, lasergamen en een echte handbalquiz. ‘Uit eten' bij 
McDonald's na een verre uitwedstrijd en een gezellige BBQ 
aan het begin van dit nieuwe seizoen! 

We spelen dit jaar nog een jaar op C niveau, waarbij een 
aantal jongens rouleren bij de wedstrijden omdat zij inmiddels 
B-jeugd zijn geworden. Maar op dit niveau kunnen we met 
zijn allen veel leren en lol hebben. We trainen hard en worden 
iedere week een sterker team. Soms verliezen we nipt, winnen 
we met grote cijfers of spelen we super spannende wedstrijden 
die helemaal gelijk op gaan!  Vorig jaar trainden we 1x per 
week in Rucphen, maar dit jaar hebben we er 2x per week van 
kunnen maken waarbij we op dinsdag samen trainen met de 
dames A jeugd United/Orion. Samen met Rob en Roel zorgen 
we ervoor dat we er voor de jongens zijn om hen alles bij te 
brengen op handbalgebied. Bij deze wil ik beide heren alvast 
bedanken voor hun hulp dit seizoen!

Ik weet zeker dat we dit haar er weer een top seizoen van gaan 
maken! 
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Dit seizoen staan we weer sterk met hetzelfde team als vorig 
jaar: Silvie, Jessy, Anouk Ros, Britt, Nikki, Anouk Obbens, 
Femke en ik. Niet een heel groot team, maar dat verpest de 
pret binnen ons team zeker niet! We zijn nu ongeveer 3 jaar 
samen en konden het al snel goed vinden met elkaar, na een 
paar afvallers zijn we nu met z’n achten over maar is het nog 
steeds een heel fijn en sterk team met elkaar. Zo nu en dan 
worden we weleens geholpen tijdens onze wedstrijden door 
Anne, Eline en tegenwoordig Daisy ook, dat is super fijn! 

Een grote verandering in ons team is dat we nu A-jeugd zijn 
geworden, omdat Anouk, Anouk en ik al officieel A-jeugd zijn 
we door moesten schuiven. Het is nog even wennen in deze 
nieuwe competitie, maar na een paar wedstrijden hebben we 
gemerkt dat wij het ook makkelijk kunnen tegen die meiden. 
Zolang we goed samen spelen en gaan werken voor elkaar 
zoals Roel altijd zegt.

Daarnaast trainen we tegenwoordig ook bij een nieuwe groep op 
vrijdag in Breda, namelijk bij de dames 3! Dit omdat nu we in de 
A zitten moeten we ons niveau een beetje moeten ophogen naar 
het dames niveau, omdat het nu niet lang meer duurt voordat wij 
bij de dames horen. Door met de dames 3 mee te trainen krijgen 
we een goed inzicht van het niveau is bij de dames, maar ook 
ontdek je wat je eigen niveau is en waarnaar je wilt streven. Het 
is heel leerzaam maar ook leuk om mee te mogen trainen. 

Ik heb er dit seizoen weer ontzettend veel zin in en heb 
er vertrouwen in dat we het heel goed gaan doen deze 
competitie! Lees jij dit nou en denk je, wat een leuk en gezellig 
team dit zou me leuk lijken? Dan mag je natuurlijk altijd even 
een kijkje nemen bij onze trainingen op dinsdag in Rucphen en 
op vrijdag in Breda. Want dit kleine leuke team staat wel open 
voor nog meer gezelligheid!

groetjes Famke
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Na een seizoen in de 1e klasse gespeeld te hebben zijn we 
blij om te kunnen aankondigen dat we terug naar de 2e klasse 
zijn gegaan. Ons team was uiteindelijk niet klaar genoeg om in 
de 1e klasse te kunnen spelen, na een kampioenschap en de 
titel verdiend te hebben in 2017-2018. Nu we weer terug naar 
de 2e klasse zijn gegaan kunnen we het doel stellen om weer 
een kampioenschap te pakken of oin ieder geval een goed en 
sportief seizoen op de kaart te zetten.

Met het ‘goede’ nieuws van onze degradatie, zeggen we 
vaarwel tegen Igor die heeft gekozen om bij de heren in 
Internos mee te gaan doen. Verder gaat Martijn een stap terug 
doen wat betreft het meedoen met de competitie, maar blijft hij 
ons ondersteunen bij de trainingen. 

Met het wegvallen van enkele teamgenoten kunnen we 
gelukkig ook zeggen dat we weer oude teamgenoten terug 
krijgen. Ahmed onze Syrische vriend komt weer terug bij 
het team nadat hij het afgelopen jaar wat meer tijd heeft 
genomen om zijn leven in Nederland op poten te zetten. Verder 
verwelkomen we Aaron Hoendervangers, Thomas Oomen, 
Stanley Vergouwen en Siem van Oorschot die allen ons 
team komen versterken. Allemaal oud-spelers die na enkele 
omzwervingen en zelfontplooiing hun weg weer terug naar 
Orion hebben gevonden.

Dit jaar gaan we verder waar we vorig jaar aan begonnen 
zijn. Onder de sturing van Martijn en Sander wordt er elke 
dinsdagavond weer fanatiek getraind in de Vijfsprong. Dit doen 
we samen met onze recreanten die nog vol spirit een potje 
mee ballen. De wedstrijden die we tot nu toe gespeeld hebben 
waren in sterkte gelijk met de tegenstander waarbij we goede 
en sportieve wedstrijden gespeeld hebben. Dit is iets wat 
we hopen vast te kunnen houden om veel leuke wedstrijden 
te kunnen spelen en lachend vanuit het veld naar de bar te 
kunnen lopen. 
 
Groeten,
Davy, keeper HS
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Ook dit seizoen vormen de dames van Orion, net als vorige 2 
jaren, een team met de dames van United-Breda. Vanuit Orion 
nemen Nadine, Roos en Imke nog deel aan het Dames3 team.
De dames hebben er zin in, want er kan niet één, maar 
voortaan twee keer per week getraind worden. De trainingen 
zijn op dinsdag en vrijdag in Breda. Op vrijdag traint onze 
eigen Dames A-jeugd ook gezellig mee.
We spelen dit seizoen twee competities, omdat we met een 
erg groot team zijn. We spelen een weekendcompetitie en 
een midweekse competitie. Dit betekent dat er bijna ieder 
weekend een wedstrijd gespeeld wordt (buiten de vakanties) 
en doordeweeks ongeveer één á twee wedstrijden per maand. 
Conclusie; we zijn een seizoen gestart waarin veeeeel 
gehandbald kan worden.
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We zijn half april 2019 opgestart met een dames recreanten 
team. Dit omdat we merkten dat er regelmatig vraag was om 
lekker een potje te ballen met of zonder veel handbal ervaring. 
Omdat het Dames team van Orion met United Breda samen 
gegaan is was deze stap, om in een team te gaan handballen, 
te groot en onbekend voor de meeste.

Als je wil starten met een nieuwe groep zijn er bepaalde 
voorwaarde:
1. een trainer
2. een veld
3. spelers
4. sportiviteit en gezelligheid

1. De trainer; hebben we een beetje over moeten halen, maar 
nu hij met pensioen is heeft hij genoeg tijd. Hiermee zijn we 
reuze blij! Bedankt Rob!!

2. Een veld; was nu ook niet zo lastig meer omdat we buiten 
inmiddels 2 velden hebben. Binnen kunnen we de zaal met de 
Heren delen.

3. Spelers; hierin hebben we onder de leden en in de Bode 
een artikel geplaatst en wat mond tot mond reclame helpt ook.

4. Inmiddels hebben we een leuk groepje van ongeveer 12 
vrouwen en er is jaja inmiddels 1 man die interesse heeft. 

Deze man heeft er voor gezorgd dat ik de titel "recreanten 
team" gebruik en niet dames recreanten team. Ook heren zijn 
van harte welkom.

Mocht je interesse hebben om een keer mee te doen trek je 
sportieve kleding aan en kom gezellig op dinsdagavond van 
20.30 t/m 21.30 uur. 

Op naar een gezellig handbalseizoen!
Groetjes Rianne.
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PUNTENSYSTEEM

Vrijwilligers krijgen bij HV Orion punten toegekend voor hun 
hulp en inzet voor de vereniging; hierbij gaat het om het 
organiseren van en/of hulp bij activiteiten, klussen aan de 
kantine, deelname aan de diverse Orion-acties, maar ook het 
fluiten van een jeugdwedstrijd.

Tot oktober  dus in 2 
maanden tijd al weer 
116 punten verdiend

Recordaantal 
punten uitgedeeld 

471

Er werd gemiddeld 
4 punten per lid 
verdiend

92 punten zijn 
destijds door de 
huidige leden  
verdiend

Voor het geven van training, 
coachen en uitvoeren van 
bestuurstaken krijg je geen 
punten.  Trainers en coaches 
worden jaarlijks tijdens de 
algemene ledenvergadering op een 
meer bijzondere manier bedankt 
voor hun inzet en toewijding.

Aankopen bij BrubaSport kun je ook verrekenen met je punten

1 punt is ongeveer 
een dagdeel  
vrijwilligerswerk. 
we Hebben dus al 
8.140 vrijwilligers- 
uren verrekend 

In totaal

punten
verdiend

Er zijn al 

punten
ingeleverd

Start 
puntensysteem



EPHRAHIM 
JERRY

26

Geboortedatum:   27 mei 1996 

Geboorteplaats:   Geldrop 

Rugnummer:   25 

Positie:    opbouw  

Huidige club:   Sporting Nelo (B) 

Vorige clubs:   jeugd:  PSV (NL) 

   tot 2015: Bevo HC (NL) 

   2015-2017 Limburg Lions (NL) 

   2017-heden Sporting Nelo (B)  

Debuut bij NL:   21-12-2016 tegen Zuid Korea 

Aantal interlands:  21 

Aantal doelpunten:   56 

Werk naast handbal:  Hij studeert geneeskunde 

   en is arts in opleiding.  

EEN INTERVIEW MET...

Ephrahim Jerry
Onze heren gaan dit jaar voor het eerst 

meedoen aan het EK.  Het EK wordt volgend 

jaar van 9 tot en met 26 januari voor de 

veertiende keer gehouden en zal voor de 

eerste maal worden georganiseerd door drie 

landen, Zweden, Oostenrijk en Noorwegen. 

Met 24 deelnemende teams zal dit het 

grootste EK ooit worden.  

Dit jaar heeft niemand minder dan Ephrahim 

Jerry onze vragen beantwoord. Ephrahim 

handbalt nu voor het 3e jaar bij het Nederlands 

mannen team

Waar ben je opgegroeid?  
Ik ben een geboren en getogen Eindhovenaar in hart en 
nieren! 

Bij welke handbalvereniging ben je begonnen met 
handballen? 
Mijn allereerste club was dan ook PSV Handbal uit Eindhoven! 

Hoe oud was je toen?  
Ik was 13 jaar toen ik begon met handbal, ik had zoals veel 
andere jongens toen eerst gevoetbald. 8 jaar lang zelfs. 

Waar handbal je nu? 
Ik handbal nu bij Sporting Pelt, een club uit België net over de 
grens die in de beneleague speelt. 

Wat is je favoriete positie in het veld?  
Het liefst speel ik linkeropbouw, al is het soms ook fijn om op 
middenopbouw te staan om zelf te bepalen wat er gespeeld 
wordt. 

Welke handballer is je grootste voorbeeld? En waarom?  
De 2 handballers waar ik het meeste tegen op kijk zijn Daniel 
Narcisse en Nikola Karabatic, die eerste is een jaar gestopt, 
maar Karabatic speelt nog steeds bij PSG en het Franse team. 
Die jongens zijn zo goed, en kunnen met een individuele actie 
elke wedstrijd bepalen! 
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Wat is je belangrijkste moment tijdens je handbal carrière?  
De 2 mooiste momenten waren het bereiken van het EK 
handbal, en het spelen van het onder 21 WK handbal in 
Brazilië.

Bij welke club vond/vind je het het leukst om te spelen?  
Ik heb overal een leuke tijd gehad, zowel in mijn jeugd bij PSV 
als Bevo, maar ook bij Lions en Nelo waar ik nu zit is het prima 
te doen. 

Hoelang speel je al bij het Nederlands team?  
Dit is inmiddels het 3e jaar dat ik mee mag doen bij het 
Nederlandse mannen team. 

Waar kijk je het meest naar uit bij het EK? 
Het meeste kijk ik uit naar de eerste wedstrijd tegen Duitsland, 
een absolute grootmacht waar misschien wel miljoenen 
mensen naar gaan kijken! 

Wat heb je geleerd bij het Nationale team?  
Wat ik vooral heb geleerd is dat je met een team met misschien 
wel minder goede spelers toch kan winnen van een beter 
team, als je hard strijd en je heel goed voorbereid. 

Wat verwacht je van het eerste EK voor de mannen van 
Nederland?! 
Ik verwacht spektakel. We gaan proberen het beste uit onszelf 
te halen en alles te geven, of er een stunt in zit weet ik niet. 
Maar we gaan in ieder geval van elk moment genieten. 

Hebben jullie nog bepaalde rituelen voor de wedstrijd? Of 
heb jij die zelf? Zoals eerst je rechterschoen aantrekken 
ofzo?  
Nee helemaal niks, ik trek mijn kleren aan, dan mijn schoenen, 
en dan ben ik er klaar voor. Geen gekke poespas joh. 

Hebben jullie een yell?  
Ja, de aanvoerder zegt dan ‘Golden’ en dan zeggen wij ‘Boys’, 
We noemen onszelf de Golden Boys dus hahaha. 

Halen jullie wel eens geintjes uit met elkaar?  
We hebben meer dan genoeg lol met elkaar, de meeste dan. 
Er zitten ook wel een paar saaie serieuze tussen, maar ik zal 
maar geen namen noemen. 

Hebben jullie een ontgroeningsritueel voor als iemand zijn 
eerste wedstrijd speelt bij jullie?  
Nee eigenlijk niet, bij Jong Oranje was dat wel altijd zo. Dan 
moest je altijd het Wilhelmus zingen zonder T-shirt op een 
gekke plek. 
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WEDSTRIJDSCHEMA EK
Hieronder staat het schema voor de
poulewedstrijden van het EK in Noorwegen. 

Zullen we met zijn allen gaan kijken?

 

09-01-2020   18.15 uur   Duitsland – Nederland 

11-01-2020  16.00 uur   Letland – Nederland 

13-01-2020  20.30 uur   Nederland – Spanje  

Wat is je schoenmaat?  
Ik heb maat 49!!! 

Wat is je favoriete vakantieland? 
Het mooiste land waar ik op vakantie ben geweest is Kenia. 

Wie is je idool?  
Mijn idool is Daniel Narcisse. 

Wat is het laatste concert waar je heen geweest bent?  
Het laatste concert waar ik was, was van Drake. 

Hebben ze een bijnaam voor je?  
Eef, Jackson, Knapperd. 

Wat is je lievelingseten?  
Alles waar kip in zit is top. 

Welke handbalschoenen draag je het liefst? 
Dat maakt me echt niks uit, maar Kempa draag ik nu omdat ze 
mij sponsoren. 

Heb je een stopwoordje?  
Chefke! 

Lachen of dromen?  
Zeker liever lachen, zonder te lachen gaat de dag veel te 
langzaam voorbij en dan droom je ook minder goed! 

Liever doof of liever blind? 
Zeker doof, ik kan echt niet zonder mijn ogen. Dan zou ik al het 
moois dat er te zien is moeten missen… echt niet! 

Saus erop of ernaast?  
Ernaast.  

Liever de slimste in de groep of de knapste?  
Knapste! 

Ben je altijd 10 minuten te vroeg of 10 minuten te laat? 
Precies op tijd! 

Zou je liever vrije tijd hebben of liever meer geld?  
Liever meer geld! 

Nooit meer je telefoon of nooit meer tv?  
Nooit meer tv, wie kijkt er nou nog tv! 

Heel je leven handballen of morgen miljonair worden?  
Morgen miljonair worden! Geld maakt toch echt wel gelukkig 
hoor. 

EPHRAHIM JERRY 
“BEDANKT VOOR JULLIE VRAGEN! IK VOND HET 
ZEKER LEUK ZE IN TE VULLEN EN HOOP DAT JULLIE DE 
ANTWOORDEN OOK EEN BEETJE LEUK VINDEN!” 

REDACTIE
EN WIJ WENSEN EPHRAHIM EN DE ANDERE MANNEN HEEL 

VEEL SUCCES IN TRONDHEIM EN WILLEN HEM ONTZETTEND 
BEDANKEN VOOR ZIJN LEUKE ANTWOORDEN!  
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Hoe het begon…  Toen alle kinderen hun bedden hadden klaar 
gelegd en de ouders een dikke kus hadden gegeven, kwam 
de spanning, ohnee! 

De boze professor X had alle wijzers en tandwielen van de 
wereldklok gestolen. Als de klok niet compleet was zou de 
klok langzaam stoppen en uiteindelijk stil staan! ONIRO werd 
ingeschakeld, dit is een groep van geheime agenten en een 
heleboel 00’s. Om alles terug te vinden moesten we met zijn 
alle naar verschillende tijdperken reizen. We kropen door de 
tijdmachine die Q (de uitvinder en communicatie-expert) heeft 
uitgevonden. We reisden af naar het oerbos waar we allerlei 
testen moesten doen en opdrachten moesten uitvoeren met 
behulp van de ONIRO ipads. Dit verliep goed en we kwamen 
heel terug in het heden maar wie is er nou mee teruggereisd? 
Het is een holbewoner! Maar die holbewoner kwam niet voor 
niets mee, want hij had iets bij zich… een wijzer! Kwam dat 
even goed uit, die hadden we precies nodig. 

Na een lange avond vol marshmallows en plezier gingen we 
slapen. Het was een korte nacht, want alle 00’s waren vroeg 
wakker en klaar om weer op missie te gaan. Na ons buikje 
vol te hebben gegeten kwam er een nieuwe opdracht binnen. 
Krrr krrrrr (storing) , wat krijgt Q nu weer binnen. Huh?  Wat? 
Radarwieltjes? Waar? Jongens en meisjes er liggen hier overal 
radarwieltjes die professor X heeft laten slingeren. Iedereen 
ging zoeken om ze zo snel mogelijk terug te vinden. 
Die middag reisden we af naar de Griekse oudheid, de 
Olympische Spelen. Daar kwamen we een godin tegen die 
een wijzer bij zich had, maar we moesten er wel wat voor doen 
om deze terug te krijgen. Heel de middag sporten en ons best 
doen eisten ze. In de felle zon hebben we gezweet en plezier 
gemaakt en ja we kregen de wijzer van onze klok. Na een 
broodje knakworst eten, gebakken door onze top kok Kokkie,  
waren we allemaal toe aan verkoeling. Dat kwam goed uit, 
want er kwamen signalen binnen dat we naar Atlantis moesten. 
Een hele middag hebben we lekker gezwommen en gespeeld, 
daarna keerden we terug naar het heden waar de lekkere 
frietjes en snacks op ons stonden te wachten… dat was lekker! 

Afgelopen dinsdag 27 en woensdag 28 februari was het dan 
zover. We mochten gaan collecteren voor jantje beton.
Gewapend met een collectebus en goede zin gingen de 
jeugdleden en een aantal vrijwilligers  op pad om te collecteren 
voor dit goede doel.

De kinderen waren heel enthousiast en deden erg hun best. En 
samen hebben we een mooi bedrag van €604,- opgehaald!
Als club mogen we de helft houden, dat betekent dat er een 
mooi bedrag va €302,- opgehaald is voor onze club. 
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Het kampvuur ging aan en de griezelige 
avond kon gaan beginnen. De B-jeugd waren 
verkleed als spoken in het bos. Was je E-jeugd 
of ouder en durfde je het aan? Dan mocht je de 
spannende spooktocht gaan lopen. Dit was voor 
de meerderheid te spannend en zij keerden dan 
ook terug naar het kamp! WHOEHAHA. Voordat 
alle kinderen waren bekomen van de spannende 
avond was het al middernacht. 

De volgende ochtend waren ze iets later wakker 
maar hadden ze wel alle energie om weer op 
missie te gaan. We reisden af naar de piratentijd! 
Met allerlei opdrachten te hebben gedaan 
verdienden we het een na laatste onderdeel. 
Nu miste er nog 1 ding… De klepel! Zonder de 
klepel werkt de klok niet. We reisde weer af naar 
het heden en we baalde enorm want waar kon 
de klepel nou zijn. Alle tassen waren in gepakt 
en alles was opgeruimd, de ouders waren er al. 
Op dat moment kreeg Q een bericht kreeg dat 
de klepel nog ergens in een tijdperk lag. We 
hebben geprobeerd iemand uit dat tijdperk naar 
het heden te teleporteren. Q zette de tijdmachine 
aan en probeerde van alles. De tijdmachine 
ging gelukkig aan en er kwam veel rook en licht 
vandaan. Opeens kwam de holbewoner weer 
tevoorschijn! Die keek gek om zich heen en had 
ook iets bij zich. De klepel! We waren allemaal 
heel blij om de klepel te zien en dat de klok weer 
compleet was. De tijd tikte door en zonder dat 
we het door hadden was het al weer tijd om naar 
huis te gaan. 

Het was een super geslaagd kamp!

 

FAMILIE VAN AGTMAEL  
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OUDSTE EN JONGSTE ACTIEVE LID VAN ORION!
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mijn naam is

IK KIES...

ik ben jaar

ik handbal al jaar

ik speel in het team

deze familieleden 
van mij 
handballen ook:

ik ben heel 
sportief. naast 
handbal doe ik ook 
nog deze sporten:

als ik later groot ben word ik

mijn favoriete speler 
van Orion is

binnen buiten

mijn 
hobby’s 
zijn:

handen voeten
blauw groen
jongen meisje
doel veld
hoog laag
aanval verdediging
thuis uit

GROETEN AAN..

GROETEN AAN..
mijn naam is

IK KIES...

ik ben jaar

ik handbal al jaar

ik speel in het team

deze familieleden 
van mij 
handballen ook:

ik ben heel 
sportief. naast 
handbal doe ik ook 
nog deze sporten:

als ik later groot ben wordt ik

mijn favoriete speler 
van Orion is

binnen buiten

mijn 
hobby’s 
zijn:

handen voeten
blauw groen
jongen meisje
doel veld
hoog laag

aanval verdediging
thuis uit

Mattheüs Palings

knutselen met papa,  
fietsen met mama, 
 gamen (met mijn broertjes)

voetbal, judo, jiu-jitsu, 
zwemmen

Politie agent

Daniël (Oscar en Bastiaan 
  stik jaloers!)

Bastiaan  
Oscar 
Daniël

Hardlopen (tenminste dat 
probeer ik)

Gezond en gelukkig

Iris Snepvanger

mijn dochter 
Iris Snepvangers

één

6
F 1 jeugd

Kristel Snepvangers-Kerstens

Lezen, knutselen, 
uit eten gaan, 
vooral leuke dingen doen.

Lid van het recreantenteam vanaf 
de start, maar ben al wel eerder 

lid geweest vanaf mijn 7e 
ongeveer tot mijn 17e.4 1

Ik doe de 
groetjes aan 
mijn vroegere 
handbalteam!

Ik doe de 
groetjes aan 

Steffie

Recreanten



Orion zit in de lift! In 2019 heeft de vereniging 
zelfs de magische grens van 100 leden weer 

gehaald. Het is vele jaren geleden dat we 
zoveel leden hadden. Voor ons een mooie 
aanleiding om alle jeugdposter van de 

afgelopen jaren op een rijtje te 
zetten. Herken jij iedereen nog? 
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Al vele jaren heeft onze vereniging een min of meer vaste 
groep bestuursleden die enthousiasmeren, organiseren, 
dirigeren en daarmee de vereniging draaiende houden. 
Maar dit jaar was dan toch het moment dat Barry Verbraak 
besloot een stapje terug te doen. Vele jaren heeft hij zich 
met hard en ziel ingezet voor de vereniging. Hij deed 
de wedstrijdzaken, hield onze website bij, maakte de 
mooie foto’s bij de wedstrijden, organiseerde de huidige 
verbouwing van onze kantine en vertegenwoordigde Orion 
bij de hele reorganisatie van de binnentuin. En dit is slechts 
een kleine greep van de werkzaamheden waar Barry zich 
binnen het bestuur hard voor maakte. Tijdens de algemene 
ledenvergadering is Barry nog even goed in het zonnetje gezet 
door onze voorzitter Martijn Buijs. Ook namens de redactie van 
de update en de hele vereniging willen we Barry nogmaals 
bedanken voor zijn inzet van de afgelopen jaren. Gelukkig blijft 
hij nog gewoon bij de vereniging actief als speler en manusje 
van alles, dus we zullen hem nog vaak op de handbelvelden 
rond zien lopen.

Maar waar een gat ontstaat zijn er gelukkig altijd mensen die 
de verantwoordelijkheid voelen en het enthousiasme hebben 
om daar in te springen. En zo heeft onze vereniging dit jaar ook 
een aantal nieuwe bestuursleden mogen begroeten. Het leek 
ons leuk om hen en de bestaande bestuursleden eens nader 
aan u voor te stellen.

van links naar recht-van boven naar beneden:  Jeroen Traets, Gerrie Vlaming, Martijn Buijs, Anton Nieuwlaat, Nicol Jongenelen (inzet foto)

EVEN VOORSTELLEN
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Martijn Buijs 
Ik ben naast voorzitter (volgens mij nu al weer 12 jaar) ook al 
16 jaar werkzaam als fysiotherapeut en mij de laatste jaren 
gespecialiseerd tot manueel therapeut en handtherapeut. Sinds 
11 jaar combineer ik deze baan als HBO-docent bij de opleiding 
fysiotherapie in Breda. 

Naast het handballen vermaak ik mij doordeweeks als saxofonist 
bij de harmonie en als vader van 3 kinderen. Waarom ik op mijn 
6e levensjaar ben gaan handballen weet ik niet precies meer, 
maar volgens mij zocht ik destijds een leuker alternatief voor 
voetbal. Als bestuurslid bemoei ik mij het liefst met de jeugd; 
zowel het opleiden van handballertjes als het organiseren 
van jeugdactiviteiten geeft mij veel plezier en ik hoop dat 
dat andersom voor de jeugd ook geldt. Met de enorme groei 
van onze jeugd de laatste tijd hebben we weer een gezellig 
en sportief gezonde club. Mijn toekomstige focus ligt op het 
opleiden van het technisch ondersteunend kader, zoals trainers, 
coaches en scheidsrechters. Volgens mij geldt ook hierin; de 
jeugd heeft de toekomst!

Anton Nieuwlaat 
Geboren in 1981, ben ik even oud als Orion. Mijn 
handbalverleden heeft zijn oorsprong echter bij HV Heerle 
waar ik vanaf (volgens mij) 1991 de jeugd heb doorlopen. 
Sinds 2000 zit ik bij Orion, met uitzondering van een niet heel 
erg succesvol tussenjaar bij White Demons toen die nog in de 
eerste divisie speelde. Ik kwam er toen achter dat gezelligheid 
en vriendschap voor mij véél belangrijker is dan op een hoog 
niveau presteren.

Anderhalf jaar geleden heb ik helaas moeten besluiten 
om vanwege rugproblemen te stoppen met de 
competitiewedstrijden en Recreant te worden. Daardoor viel 
echter ook de stok achter de deur weg dat je samen met je 
teamgenoten moet trainen om goed voor de dag te komen in de 
wedstrijden. Samen met een drukke baan zorgt dat ervoor dat 
ik niet meer zo vaak op het trainingsveld sta als ik eigenlijk zou 
willen. Dan pas merk je hoe leuk het handbalspelletje is. En dat 
ik het teamgevoel ook echt mis. Iets met een liedje van De Dijk.
Eind 2008 ben ik penningmeester geworden, net voordat 
Martijn begin 2009 promoveerde van bestuurslid tot voorzitter. 
Sinds toen is het bestuur een aantal keer van samenstelling 
veranderd, maar wij twee blijven elke keer maar herkozen 
worden in de ALV. In de afgelopen 10 jaar hebben we Orion 
door allerlei verschillende omstandigheden proberen te loodsen 
en ik ben er dan ook trots op dat ons mooie clubje op dit 
moment financieel zeer gezond is. Ik probeer er daarbij voor 
te zorgen dat de contributie niet elk jaar verhoogd hoeft te 
worden, en dat lukt vrij aardig. Dat eens in de zoveel tijd wat 
sponsoren worden aangedragen (dank dat aan het verzoek 
gehoor is gegeven!) helpt daar zeker aan mee, samen met 
aanwas van leden en een goede baromzet.
Je weet nooit wat de toekomst brengt, maar ik hoop dat ik nog 
lang de financiën van Orion op orde mag en kan houden!

Jeroen Traets 
Sinds kort schuif ik aan bij de maandelijkse 
bestuursvergaderingen van Orion, hier heb ik geen vaste functie 
maar denk ik mee over zaken en pak ik acties op wanneer 
dat kan. Omdat er recent meerdere mensen zijn aangesloten 
is het nog even zoeken wie wat goed kan en graag doet. De 
aanleiding om bij het bestuur te gaan was de noodkreet die 
meerdere malen voorbij is gekomen en een voorzitter die me 
regelmatig aan deze noodkreet herinnerde ;-). Zelf handbal 
ik niet maar mijn twee dochters (C- en E-jeugd) en vrouw 
(recreantenteam) wel. Naast de dochters aanmoedigen in het 
weekend ga ik ook graag vissen en/of varen, de combinatie 
van deze twee is natuurlijk het leukst, alleen is een en ander 
soms moeilijk in de drukke planning te passen. Mijn beroep 
is operations manager bij Flowserve, kort gezegd ben ik 
verantwoordelijk voor Noord-Europese klantcontracten (Shell, 
Total, DOW, etc) waarin we middelen en ingenieurs leveren om 
de raffinaderijen en chemische fabrieken te verbeteren.

Nicol Jongenelen   
Ik ben sinds dit jaar bij het bestuur van Orion, de reden dat ik 
bij het bestuur ben gegaan is de noodkreet vanuit het bestuur. 
Maar ook omdat ik graag betrokken wil zijn bij de verenging. Ik 
handbal zelf niet, maar mijn zoontje Nick wel, Ook is mijn man 
Michel is erg betrokken bij Orion sinds kort is hij trainer en coach 
van de E3 waar onze zoon Nick in speelt.
Waar ik mij voor wil inzetten is om deze super club te behouden, 
met veel leuke activiteiten voor heel de club. 
Ik werk bij S&L zorg, dit is een instelling voor mensen met een 
lichamelijke of geestelijke beperking, De liefde die je terug krijgt 
van deze mensen is onbeschrijfelijk. 

Gerrie Vlaming 
Ik ben Gerrie, de vader van Pim en Tijs die handballen bij de 
D- en E-jeugd. Na de oproep van het bestuur dat er behoefte is 
aan hulp om Orion draaiende te houden, heb ik besloten dat ik 
wil proberen wat tijd en energie vrij te maken om de vereniging 
te steunen.

Zonder inzet van vrijwilligers kan een vereniging niet bestaan 
en het zou heel erg jammer zijn als een leuke handbalclub als 
Orion, waar mijn jongens met heel veel plezier sporten, niet zou 
kunnen blijven in Rucphen. Dus een handje helpen dan maar!
Ik heb mij op dit moment niet aangemeld als lid van het bestuur 
omdat ik niet kan overzien of ik voldoende tijd kan vrijmaken. 
Iets toezeggen en het daarna niet waar kunnen maken is 
natuurlijk ook niet handig. Wel probeer ik de andere vrijwilligers 
te helpen. Als er genoeg handjes zijn om het werk onder te 
verdelen, valt het wellicht mee hoeveel tijd en energie het kost. 
Ik heb naast mijn baan bij Ploeger in Roosendaal, mijn hobby 
met Citroën auto’s, af en toe wat sporten ook nog wat tijd te 
stoppen in de verbouwing van ons huis. Ik hoef me dus niet te 
vervelen!



INTERNATIONAAL GEZELLIGHEIDSTOERNOOI 
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Elk jaar hopen we op goed weer, maar moeten wij als organisatie 
vooraf met alle weersomstandigheden rekening houden.  Elk 
jaar is het weer billen knijpen of er voldoende teams inschrijven, 
want op de één of andere manier komen toch de meeste 
inschrijvingen op het laatste moment binnen. En elk jaar is het 
afwachten of de teams een beetje leuk verkleed zijn en er zin in 
hebben om er een leuke dag van te maken…. En elk jaar worden 
alle verwachtingen weer overtroffen!! 

De week voorafgaand 
aan het toernooi waren de 
weersvoorspellingen niet 
al te gunstig. Maar als we 
maandagmorgen rond 8 uur bij 
de handbalkantine verzamelen 
om alles klaar te zetten worden 
we begroet door een vrolijk zonnetje en een hemelsblauwe lucht. 
De weergoden zijn ons weer gunstig gezind. “Heeft er al iemand 
koffie gezet, dan kunnen we meteen aan de slag.” Want er moet 
een hoop klaargezet worden voordat alle teams komen. De 
versiering moet opgehangen worden, het geluid moet werken en 
de tafels en stoelen moeten klaargezet worden.

Met twee prachtige verharde 
velden hoeven we dit jaar 
niet meer met kalk en 
spuitbussen het veld uit te 
zetten en het gras te maaien. 
Dat scheelt weer een hoop 
tijd! Daarentegen gaan we 
dit jaar wel voor het eerst 
met een heuse pinautomaat 
werken. “Weet iemand hoe dat 
apparaat werkt? Waar is Anton 
als je hem nodig hebt? Ik bel hem wel even” Met een beetje 
prullen krijgen we hem aan de praat. Precies op tijd, want het is 
09.45 en de eerste topsporters komen al binnengedruppeld. 

Alle teams worden ingeschreven en de eerste bonnen worden 
ook al meteen uitgegeven aan de bar. Rond kwart over 10 is bijna 
iedereen binnen en kunnen we beginnen. De scheidsrechters zijn 
ingedeeld en hebben hun fluitje en wedstrijdkaartje gekregen, 

dus de wedstrijden 
kunnen beginnen. 

Door de ogen van de organisatie

… TEST, TEST.. 
ÉÉN, TWEE, DRIE…  
KUNNEN JULLIE MIJ 
GOED VERSTAAN?

…. OP VELD 1… 
MADE IN CHINA 
TEGEN BUURLAND… 
EN OP VELD 2… FC 
DE KAMPIOENEN 
TEGEN DE HOPPENDE 
HANDBALLERS. 

PFIIIEEEEEEEUW… DIT IS HET 
BEGINSIGNAAL!!
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De wedstrijden verlopen volgens schema, de mensen achter 
de bar hebben alles onder controle en de teams hebben het 
naar hun zin. “Wie staat er eigenlijk voor? Geen idee, maar dat 
is ook niet belangrijk.” Als we het maar gezellig hebben, toch?!

Het is al 13.10 en het toernooi is in volle gang. “Hebben we 
nog steeds geen grote blessures?  Maar hopen dat dat zo blijft 
vandaag!” “Kan je even 
komen helpen achter de 
bar? De broodjes frikandel 
zijn niet aan te slepen”. “En 
kan je even omroepen dat 
nummer 83 klaar is?” 

Ze hebben net de barbecues geleverd en 
het vlees staat al in koelboxen klaar. Maar sommige verse 
salades moeten nog thuis opgehaald worden, het stokbrood 
moet gesneden worden en we kunnen alvast de satésaus 
warm maken. “Prima, dan begin ik alvast met de opmaak van 
de salades die er al wel zijn.” “Weet iemand waar dat grote 
broodmes is?”

Het is 15.22 en de poulewedstrijden zijn nu allemaal gespeeld. 
Nu snel alle scores uitrekenen en het schema invullen voor 
de kruisfinales. Gelukkig hebben we alles al netjes op papier 
staan. Dat scheelt een hoop werk! Nog even denken we erover 
om de finales te laten vervallen, want er zijn flinke buien op 
komst. Zouden de weergoden ons dan toch niet zo gunstig 
gezind zijn? Uiteindelijk zijn het alleen een paar druppeltjes 

en konden alle wedstrijden 
gewoon doorgaan.

De winnaars zijn bekend. 
Bij de leutpoule hebben The 
family guys gewonnen en 
bij de mini-maxi poule was 
team Engeland de winnaar. 
De originaliteitsprijs ging 
naar team Hawaii voor hun 
fantastische outfit. Alle 
winnaars krijgen een mooie 
taart, gemaakt door Demelza en de bijbehorende wisselbeker. 
Na een groot applaus is de barbecue meteen geopend. Het 
blijft altijd moeilijk inschatten of we voldoende salades hebben 
gemaakt om meer dan 100 hongerige monden te voeden! 
Maar aan de voldane gezichten te zien heeft iedereen wel 
genoeg gegeten. Er is nog een klein beetje over, maar daar 
kunnen we als organisatie morgen nog lekker van eten.

Het is bijna 9 uur en de meeste mensen gaan langzaam weer 
huiswaarts. Nu kunnen wij beginnen met opruimen. Gelukkig 
zijn we nog met genoeg mensen om te helpen en tegen half 11 
is alles weer spik en span! We hebben het weer volbracht. Het 
was een gezellige dag en een geslaagd toernooi! “Volgend 
jaar weer!”

OVER ENKELE MINUTEN 
STARTEN OP VELD 1… 
DE AMIGO’S TEGEN 
WIT-RUSLAND…  EN OP 
VELD 2 HET ANDERE 
ORANJE TEGEN THE 
FAMILY GUYS  

NUMMER 83 IS KLAAR!... 
2 BROODJES FRIKANDEL 
EN EEN TOSTI…
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COLUMN

De man van ooit
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Neem de schutter. Zwarte sokken, witte schoenen. Heerlijk. 
Uit stand verrassend sterk. Even hiervoor vond hij de kruising. 
Nadat een spelpatroontje al bij de instartende hoekspeler op 
de voeten eindigde. Doorspelen, volgens de scheidsrechter. 
Die, vanachter zijn snor, nog zijn boekhouding aan het 
bijwerken was. Aanzetten. En mikken.
Twee aanvallen later gaat het mis. Het nieuwe, vlammende 
schot wordt al in de maag van de opponent gedoofd. Het spel 
ligt stil. Zelfs de iets te fanatieke aanvoerder van de thuisploeg, 
het type dat op maandagavond al vraagt wie de bidons in huis 
heeft, houdt z’n mond. Voor even is iedereen eensgezind. Bijna 
iedereen. De schutter mompelt bekende leuzen (“Had-ie er 
maar niet voor moeten lopen”).

Nick zakt even door z’n knieën, maar knikt al snel dat het weer 
gaat. Gelukkig maar. Want de verzorger van het eerste team zit 
al aan zijn zesde biertje. Overigens heet Nick geen Nick, maar 
Jaap. Hij draagt het shirtje van Nick. De eigenwijze cirkelloper 
die al een jaartje gestopt is. Maar koste wat kost nummer 69 op 
zijn rug wilde. Je weet wel. Nummer 69. Juist, zo’n figuur. Nu is 
hij overgestapt naar zaalvoetbal. Waar-ie opnieuw nummer 69 
heeft geopperd en gekregen. 

De wedstrijd is voorbij en tijdens het afscheid nemen wordt het 
plukje supporters – waaronder een moeder van de spelers van 
de tegenpartij, omdat ze anders te weinig vervoer hadden – 
bedankt. De klanken galmen door en vinden hun uitweg in de 
ventilatie. De ventilatie die alleen op de late zondagmiddag te 
horen is.

Soms speelt Nycke Groot iemand zonder te kijken aan. En daar 
worden zeshonderd foto’s van gemaakt. Onze hoofdrolspeler 
schiet iemand zonder te kijken in zijn maag. En daar stond 
gelukkig een fotograaf bij. Heerlijk.

Verliefd op de roekeloze bal op 
de late zondagavond
Een heerlijke pass van Nycke Groot, loepzuivere strafworp 
van Bobby Schagen of zalige uitbarsting van Tess Wester. 
Schoonheden in de handbalsport. Maar de echte liefhebber 
gaat ook zitten voor een potje in de kelderklasse. Verliefd 
op de roekeloze bal op de late zondagmiddag.

Sommige beelden komen zo vaak op je netvlies dat ze 
amper in je herinnering blijft hangen. Kijk naar deze foto. 
Een willekeurige foto van een willekeurige wedstrijd die je 
elke zondagmiddag honderden keren op de vele velden 
kan zien. Ik krijg er rillingen van. Van het goede soort! 
Zondagmiddaghandbal in optima forma. Zo laat op de 
middag dat ook het barpersoneel dronken is. Mede door de 
overtuigende zege van het eerste herenteam. Zo’n vier uur en 
evenveel jeugdwedstrijden geleden.
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OLIEBOLLENACTIE  2019

HEERLE TOERNOOI
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Orion-jeugd succes-
vol op eindtoernooi

RUCPHEN - De handbalcompeti-
tie is afgelopen en het handbal-
seizoen loopt op haar einde. 
Traditiegetrouw neemt Orion 
deel aan het internationale 
handbaltoernooi in Heerle. Met 
7 jeugdteams was Orion goed 
vertegenwoordigd tussen de 
ruim 100 andere handbalteams 
die aanwezig waren.

Naast de warme zon en Brabant-
se gezelligheid was dit eindtoer-
nooi ook sportief geslaagd; 
zowel de E-jeugd als de D-jeugd 
behaalden een 2e plaats en onze 
jongste F-jeugd ging er met de 
1e plaats vandoor! Een mooi 
einde voor een geslaagd 
handbalseizoen.

Handbalvereniging Orion met 7 teams op het heerletoernooi. vlnr:  teveel om op te noemen. Hoeveel ken jij er?

uitverkocht. In totaal zijn er 2000 oliebollen verkocht verdeeld 
over 400 zakken. De penningmeester was supertevreden, deze 
actie staat van de afgelopen 14 edities op de 2e plaats qua 
netto opbrengst. 

Super gedaan door de leden! We hopen in 2020 weer op veel 
enthousiaste hulp en wie weet een 1e plaats qua opbrengst. 

Groetjes van de oliebollencommissie

Dit jaar waren wij, Judith en Sabine, voor het eerst betrokken 
bij de organisatie van de jaarlijkse oliebollenverkoop. Na de 
nodige uitleg konden we aan de slag met het aanvragen van 
de vergunning, uitnodigingen maken, aanmeldformulieren 
maken, oliebollen inkopen, verkoopprijzen. Al snel bleek dat 
de oliebollen dit jaar een stuk duurder waren geworden. Maar 
het nodige rekenwerk en creativiteit van de penningmeester 
is dat probleem opgelost door het aantal oliebollen per zakje 
en de verkoopprijzen aan te passen. Nieuw dit jaar was ook 
de voorverkoop, dat liep als een trein. Veel leden hebben zich 
aangemeld om te komen helpen bij de verkoop.

Op zaterdag met carnaval was het al vroeg druk bij de Plus 
met Orioners. Het inpakken van de oliebollen verliep vlot en 
de poedersuiker vloog lekker in het rond. Hierna konden de 
groepjes met verkopers vertrekken naar de verschillende 
wijken in Rucphen en Sprundel. Ook in de Plus stond een 
kraampje om oliebollen te verkopen. ‘Vliegende kiep’ Martijn, 
zorgde ervoor dat alle groepjes en het kraampje voorzien 
bleven van zakken oliebollen. Rond 11:30 was alles al 



Enkelverzwikking? 
(G)een enkel probleem

Naast alle leuke, luchtige en grappige items 
in deze jaarlijkse update heeft de redactie 
ook altijd oog voor de verdieping van 
belangrijke onderwerpen die doorgaans 
onderbelicht blijven.  In de  rubriek  “Orion 
Universiteit” behandelt Martijn Buijs een  
interessant onderwerp vanuit zijn vakgebied 
als fysiotherapeut.
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Enkelblessures komen bij handballers veelvuldig voor. Een 
misstap, verkeerd landen of op de bal stappen … voordat 
je het weet is het kwaad geschied. Iedereen heeft het wel 
eens meegemaakt: je kind komt thuis en is ‘door z’n enkel 
gegaan’. De enkel is pijnlijk en soms dik. Wat is er aan de 
hand en wat moet je er aan doen? 

Wat is er aan de hand?
Bij een enkelverzwikking klapt de voet meestal naar binnen toe. 
Dit traumamechanisme resulteert meestal in het verrekken of 
scheuren van de buitenste enkelbanden (zie figuur). In zestig 
procent van de gevallen gaat het om een verzwikking. Een arts 

www.dynamico.nlWij vinden dat iedereen optimaal moet kunnen  
bewegen binnen de mogelijkheden van zijn lichaam.

Gespecialiseerde fysiotherapie & Fitcenter
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of fysiotherapeut kan nog bekijken of er noodzaak is om een 
foto te laten maken (bij verdenking van een breuk), anders zal 
het meestal gaan om een blessure van de banden.
De mate waarin een band is verrekt of gescheurd maakt gek 
genoeg niet zo heel veel uit voor de behandeling. Bij een 
gescheurde band kost het herstel alleen meer tijd. Zes weken 
voor herstel is een normale periode, maar het kan soms wel 
tot drie maanden duren voordat je weer volledig belastbaar 
bent. Het ingipsen van de enkel (wat men vroeger veelvuldiger 
deed) wordt nagenoeg niet meer gedaan; dit geeft geen beter 
herstel, maar meestal wel een stijvere enkel. 

Wat moet je doen?
Vlak na het trauma is het zinvol om de enkel te koelen met ijs, 
tegen de pijn en zwelling. In de eerste week na het trauma is 
de enkel vaak dik en gezwollen en dient men een paar dagen 
rust te houden. Tegen de zwelling is het belangrijk om de voet 
hoog te houden, soms kan een drukverband ook helpen. De 
enkel mag voorzichtig belast worden, maar alleen binnen de 
pijngrens. Je begint met rustig te oefenen. Om de enkel te 
beschermen, is het soms te adviseren de eerste weken een 
brace te gebruiken of om de enkel te laten intapen. 

Valkuil voor herstel
De meeste enkels herstellen vaak vanzelf; rust en geduld is 
dan nodig, het natuurlijk herstel doet de rest. Echter, maakt 
75% van de mensen binnen 1 jaar wederom een enkeltrauma 
mee; het recidiefpercentage ligt dus hoog. Na een eerste 
verstuiking heb je als sporter ruim een jaar lang een dubbel 
zo hoog risico op een volgende. De revalidatie dient er dus 
niet zozeer op gericht te zijn om te herstellen (dat gaat vaak 
vanzelf), maar om een nieuw trauma te voorkomen!

Na een enkelblessure is bijna altijd de stabiliteit van de enkel 
verstoord. Balansoefeningen (bijvoorbeeld op een been staan) 
zijn belangrijk en moet je ook blijven doen om je enkel te 
trainen. Zo’n revalidatieperiode kan vaak wel drie maanden 
duren. Een fysiotherapeut weet welke oefeningen geschikt 
zijn, maar er is tegenwoordig ook een app, ‘Versterk je enkel’, 
beschikbaar met een oefenschema van acht weken om dit 
gewricht goed te trainen, waardoor de kans op herhaling wordt 
verkleind (zie figuur). 

Echter, blijkt uit een promotiestudie van Kasper Janssen 
(sportarts en onderzoeker bij het VUmc) dat bracen goedkoper 
is en meer enkelverstuikingen voorkomt dan trainen op een 
oefentol. In andere woorden: balanstraining is goed, maar een 
brace nog beter! Overweeg na een enkelverstuiking bij het 
hervatten van de sportbeoefening daarom een enkelbrace. 
Draag de brace tijdens sport gedurende (minimaal) een jaar.

 
• Per jaar lopen 600.000 Nederlanders 

een enkeltrauma op, veelal tijdens 
sportbeoefening.

 
• De mate van pijn heeft geen relatie met de 

ernst van het letsel
 
• De mate van zwelling zegt niets over de 

ernst van het letsel.
 
• De mate van bloeduitstorting is geen 

criterium voor de ernst van het letsel.
 
• Normaliter treedt er herstel op binnen 6-8 

weken.
 
• Sporthervatting wordt gemiddeld genomen 

geadviseerd vanaf 12 weken

feiten



HOE MOETEN WIJ JEUGDSPELERS BEGELEIDEN? 
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Positief coachen
Er zijn twee benaderingen voor de beïnvloeding van spelers: 
de negatieve en de positieve aanpak. Bij de negatieve aanpak 
worden fouten die spelers maken bekritiseerd en bestraft. Het 
gevolg van deze commandeerstijl is angst. Bestraffing creëert 
faalangst, afkeer en vijandigheid. De andere aanpak is de 
positieve aanpak: de gewenste inzet, beweging, pass, actie 
versterken door spelers aan te sporen en ze te belonen. De 
focus is gericht op het afnemen van angst en het toenemen 
van zelfvertrouwen. Als spelers minder angst hebben, ervaren 
ze meer plezier in sport. En als het zelfvertrouwen toeneemt, 
gebeuren er heel mooie dingen. 
Hoewel beide stijlen worden gebruikt bij het coachen, is het 
duidelijk dat de positieve aanpak de voorkeur krijgt. Het werkt 
beter en het schept een aangenamere sportomgeving. Dus 
NIET “je had de bal naar Pietje moeten gooien”, “jammer dat 
je niet gescoord hebt” of “je mag niet zo vaak op het doel 
gooien”. Maar WEL “je gooide hem precies in de handen”, 
“probeer iemand vrij te spelen aan de cirkel” of “probeer alleen 
te gooien als er niemand voor je neus staat”.

Een aanpak met LEF
LEF staat voor Leren, Energie en Fouten durven maken. Met 
deze 3 letters kunnen we de zaak versimpelen, maar hiermee 
wel effectief en positief coachen. Een begeleider (coach, 
trainer, maar ook een ouder) legt dan de nadruk op:

1. Leren - in plaats van te vergelijken met anderen. 
2. Energie (100% inspanning) - in plaats van op het resultaat, 
3. Fouten durven maken – in plaats van bang zijn voor straf 

Leren. Simpelweg; heb je ervan geleerd? Dit is beter dan 
vergelijken met je tegenstander. Angst wordt minder. Je bent 
blij dat je in een training of wedstrijd wat hebt geleerd, ook al 
heb je verloren. Je wil daarom nog harder 
werken om nog meer te leren. Door je niet op het scorebord te 
focussen, maar je te richten op zelf leren heb je meer plezier. 

Energie heeft te maken met inzet; deden we ons uiterste best? 
Hebben we alles gegeven wat we in ons hebben? Als iemand 
al zijn energie/inspanning erin heeft gelegd maar zonder 
wedstrijdresultaat, dan verdient hij toch een complimenten en 
aanmoediging? 

Durfde je fouten te maken? Je kunt het complexe 
handbalspel niet leren als je geen fouten maakt. Spelers die 
geen fouten durven te maken, spelen met de handrem erop. 
Waardeer ook niet succesvolle pogingen, vooral van spelers 
met weinig zelfvertrouwen! 

De aanpak met LEF in praktijk. Je gedragen als een winnaar 
houdt volgens de ELF-aanpak dus in: 

1. Het is belangrijker dat je in een training of wedstrijd wat hebt 
geleerd, ook al heb je verloren.

2.  Zet je altijd voor de volle 100% in. Energie is belangrijker in 
plaats van op het resultaat.

3. Laat je niet afstoppen door gemaakte fouten. 

Een coach, trainer of ouder dient een jeugdspelers te 
begeleiden om zich te kunnen richten op de LEF-aanpak. Dan 
is deze jeugdspeler immers zelfstandig in staat zich blijvend 
te ontwikkelen. De focus op LEF zorgt voor het afnemen van 
angst en het toenemen van zelfvertrouwen.  Als jeugdspelers 
minder angst hebben, ervaren ze meer plezier in sport. En als 
het zelfvertrouwen toeneemt, gebeuren er heel mooie dingen.

DO's 
• Spreek taakgerichte doelen af voor de wedstrijd
• Wees taakgericht, niet resultaatgericht
• Beloon inspanning in plaats van het resultaat!
• Gebruik aanmoedigingen selectief zodat ze betekenis 

houden; noem iedereen regelmatig bij naam
• Kijk vooral naar wat er wél goed gaat! Beschouw de 

goede dingen niet als vanzelfsprekend, maar benoem ze.
• waardeer niet-succesvolle pogingen 
• Als de bal bij een goede kans op de paal belandt, blijft 

het een goede kans! Goed gedaan!
• Moedig inzet aan; waardeer bv het snel meelopen met 

de break, ook als die speler de bal niet krijgt.

DONT's
• Praten over de gevolgen van wat je spelers moeten 

gaan doen (doelpunten maken, winnen, kampioen 
worden enz.) in plaats van over wat zij zelf moeten 
doen (bv proberen te gooien, schijnbeweging oefenen)

• Iemand WEL belonen bij een doelpunt, maar iemand 
NIET belonen wanneer deze hard werkt en niet scoort.

• Laat je niet uit over gedrag van de tegenstander of over 
de scheidsrechter en zijn/haar beslissingen 

• Fouten benoemen; Je zat in de verkeerde hoek! Je 
gooide te hoog! – achteraf is altijd makkelijk praten -

• Als de bal bij een goede kans op de paal belandt, de 
speler bestraffen. Beter mikken !! - Dat weet de spelers 
zelf ook wel -

• De inspanningen van je spelers als vanzelfsprekend 
beschouwen



FIETSVIERDAAGSE RUCPHEN 
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De jaarlijkse fietsvierdaagse startte dit jaar op zaterdag 3 
augustus 2019. Het was zaterdag ideaal fietsweer, niet te warm 
en de hele dag droog. “Er deden dit jaar meer mensen mee 
dan ooit”, zegt organisator Wim van Meel (BN de Stem). Er 
vertrokken 235 fietsers vanuit de kantine van Orion.

Van achter de bar heb ik, samen met anderen, de fanatieke 
fietsers voorzien van drinken en eten. Het was een komen en 
gaan van veel verschillende fietsers, ze deden mee in alle 
leeftijden met verschillende soorten fietsen. Van de “gewone” 
fietsen tot racefietsen, maar vooral veel elektrische fietsen. Na 
het rijden van de route kreeg iedereen een bakje koffie/thee 
aangeboden en hier werd dankbaar gebruik van gemaakt. 
Maar na de koffie/thee ronde, gingen de (speciaal)biertjes er 
snel doorheen. Blijkt toch heerlijk dorstlessend te zijn na een 
paar uurtjes op de fiets. Dit zorgde voor veel gezelligheid ook 
na het fietsen.

Het was weer een super geslaagde fietsvierdaagse! We hopen 
dat ook volgend jaar de fietsvierdaagse weer zo'n succes 
wordt.
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De pluim van dit jaar gaat naar 

het klusteam
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Vor ig  jaar  hebben we voor  het  eerst  de  p lu im u i tgedeeld .  En 
door  hem opnieuw u i t  te  re iken is  een t rad i t ie  geboren!  Onze 
verenig ing zou natuur l i jk  n ie t  kunnen draa ien  zonder  a l  z i jn 
vr i jw i l l igers  en  d i t  z i jn  er  nogal  wat . 

Wij willen de heren van het klusteam heel erg bedanken voor hun inzet en 
toewijding aan onze vereniging. Zeker dit jaar zijn ze hard bezig geweest met 
het opknappen van de kantine en de kleedruimtes. Nieuwe toiletten, hele nieuwe 
doucheruimtes, de bar heeft een update gekregen, de kozijnen zijn opnieuw 
geverfd. En dan zijn we vast nog een hele hoop vergeten, maar ik hoop dat dat 
ons vergeven wordt. Het is simpelweg te veel om op te noemen. Kijk maar eens 
hieronder voor een verslag van de werkzaamheden die afgelopen jaar gedaan 
zijn in en op de buitenkantine van Orion. 

Daarom bedanken wij:  Barry Verbraak, Martijn Buijs, Arne Schrauwen, Bjorn van 
Beek, Jack de Bot, Jeroen de Bot, Jeroen Traets, Pieter Hack, Kelly Wijnings, 
Niels Ros, Gerrie Vlamings, Fred Jongenelen, Patrick, Arian. 

En mochten we iemand vergeten zijn: ook die verdient een pluim!

22 DEC 2018

Een goede start begint 
altijd met een goede 
voorbereiding. Hier zie 
je een deel van het 
klusteam. Ze spreken 
nog één keer alles door 
voordat ze gaan 
beginnen. 

Als eerste worden de 
toiletten in de kantine 
onder handen genomen. 
En dat was ook wel hard 
nodig. Om te beginnen 
gaan alle tegels van de 
muur en die oude 
toiletpotten worden ook 
vakkundig naar de sloop 
gebracht.

27 MRT 2019

Nu zijn de kleedruimten en 
douches aan de beurt. De 
douches worden gesplitst 
zodat elke kleedruimte zijn 
eigen douches krijgt. Dit 
betekent ook weer eerst 
alles slopen voordat we de 
nieuwe leidingen kunnen 
leggen en opnieuw kunnen 
gaan tegelen. 

12 DEC 2018
Terwijl wij binnen zijn is er 
buiten ook volop 
bedrijvigheid. Het 
bestaande hekwerk is 
verwijderd en de grond is 
opnieuw geëgaliseerd. Toch 
kan je je nog niet voor- 
stellen dat hier straks twee 
verharde velden komen.

Als de doucheruimten 
helemaal zijn gestript 
kan er begonnen 
worden met het nieuwe 
leidingwerk. Dat 
gleuven slijpen blijft 
altijd een klotewerk! 

03 JUN 201924 APR 2019
En de overkapping kan 
natuurlijk niet zonder het 
zeil. Wim van Meel heeft 
zijn actieve vrienden van 
het RAS gevraagd om mee 
te helpen. Met vereende 
krachten hebben ze het 
zeil erop gekregen. 
Nogmaals dank voor jullie 
hulp!

17 APR 2019 18 MEI 2019
Wanneer het nieuwe 
hekwerk rondom het veld 
staat kunnen wij onze 
overkapping ook weer 
plaatsen. En we hebben 
hem maar meteen 
verlengt... gewoon 
omdat het kan!

Als laatste krijgen alle 
kozijnen een nieuwe lik 
verf. En er is natuurlijk 
nog veel meer gebeurd. 
Maar daarvoor moet je 
zelf maar een keer de 
kantine inlopen.

31 JUL 2019
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SCHOOLHANDBALTOERNOOI 2019 , GROEP 6-7-8
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Op woensdag 25 september was het weer zover. Het jaarlijkse 
schoolhandbaltoernooi voor de basisscholen in de gemeente 
Rucphen. Dit jaar was het thema YOUTUBE!, waarin dan vele 
varianten van teamnamen gemaakt kunnen worden. 

De aanmeldingen kwamen gestaag binnen, maar uiteindelijk 
deden er 13 teams mee, die onderverdeeld werden in 4 poules.

Bijna was de dag van het toernooi daar en dan liet buienradar 
toch wel veel regen zien. Wat zullen we doen!? Moeten we het 
afgelasten of kan het doorgaan. Het motto wordt dan ook, we 
laten het gewoon doorgaan, want een beetje regen kan geen 
kwaad en ervaring leert dat de spelers er zelf vaak geen last 
van hebben. Dus op hoop van zegen!

De wedstrijden duurden 13 minuten en in die tijd ging ook 
iedereen fanatiek ertegenaan. Iedereen deed ontzettend zijn of 
haar best en gaven dan ook alles!
Maar er kan maar 1 team de winnaar zijn. En dit jaar was dat 
The revenge of the watersheep van basisschool Heilinde, St 
Willebrord.  

Iedereen die een bijdrage heeft geleverd aan deze geslaagde 
middag, BEDANKT. Zonder vrijwilligers, geen toernooi. En het 
mooie van alles was toch dat er geen spatje regen gevallen is 
die middag!

Deze teams hebben 
meegedaan aan het 
toernooi:

De Knollies   -   St. Martinus, Rucphen

Vlogvriendinnen   -   De Vinkenbos, Sprundel

Never Back Down team   -   Heilinde, St. Willebrord

Stuk SV    -   De Vinkenbos, Sprundel

Vlogpower   -   St. Martinus, Rucphen

Handvloggers   -   De Vindplaats, Schijf

Jorden de Ninjas   -   Het Palet, Rucphen

De Youtubers   -   De Vindplaats, Schijf

Knolpowers   -   St. Martinius, Rucphen

Teveelgevraagd   -   Heilinde, St. Willebrord

Kwebbelende Koppen   -   De Vindplaats, Schijf

Hackers   -   St. Martinus, Rucphen

The revenge of the watersheep   -   Heilinde, St. Willebrord.
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jaarkalender

29 november vrijdag
Surprise-avond 
+ Pietentraining  

22 februari

Zaterdagochtend

Oliebollenactie

3 t/m zondag 5 juli

vakantie

start buiten-
trainingen
en de 
mini-maxi 
training

start 
zaalcompetitie

start buiten-
trainingen en de 
mini-maxi training

Vrijdag t/m zondag

Kampweekend
1 t/m 5 augustus

eerste weekend van augustus

Fiets4daagse

9 mei Zaterdag
Regiofinales 
schoolhandbal

13 mei Woensdagmiddag
Schoolhandbal voor 
de groepen 4&5

Op een oensdagmiddag

Schoolhandbal voor 
de groepen 6-7-8

1 juni  2e PinksterdagGezelligheidstoernooi

4 december

vrijdagavond

Surprise-avond jeugd 
+ Pietentraining  

21 junizondag
Heerletoernooi

30 juniDinsdagavond
Verenigingstoernooi

3 en vrijdag 6 maart
DinsdagCollecte 

JantjeBeton

29 maart Zondagmiddag
Afsluiting 
zaalcompetitie

G R A F I S C H E  B E D R I J V E N

wifra
 Bremstraat 51, 4711 CE  St. Willebrord T 0165 383967 E info@wifra.nl

www.wifra.nl Volg ons ook op:

Alles in huis:
Ontwerp
Print- en drukwerk
Afwerking

SPOED PRINTWERK?

DEZELFDE DAG GEREED!!!*
uw bestand aangeleverd vóór 11.00 uur:

* Alleen na telefonisch overleg en afhankelijk van de oplage en het formaat. Machinestoringen voorbehouden

Wifra adv A5 liggend kleur.indd   1 03-07-19   12:07
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22 februari

Zaterdagochtend

Oliebollenactie

3 t/m zondag 5 juli

vakantie

start buiten-
trainingen
en de 
mini-maxi 
training

start 
zaalcompetitie

start buiten-
trainingen en de 
mini-maxi training

Vrijdag t/m zondag

Kampweekend
1 t/m 5 augustus

eerste weekend van augustus

Fiets4daagse

9 mei Zaterdag
Regiofinales 
schoolhandbal

13 mei Woensdagmiddag
Schoolhandbal voor 
de groepen 4&5

Op een oensdagmiddag

Schoolhandbal voor 
de groepen 6-7-8

1 juni  2e PinksterdagGezelligheidstoernooi

4 december

vrijdagavond

Surprise-avond jeugd 
+ Pietentraining  

21 junizondag
Heerletoernooi

30 juniDinsdagavond
Verenigingstoernooi

3 en vrijdag 6 maart
DinsdagCollecte 

JantjeBeton

29 maart Zondagmiddag
Afsluiting 
zaalcompetitie



Kinderpagina
VERBIND  DE  PUNTEN 

Verbind de punten is een puzzel waarin genummerde 
puntjes staan. Wanneer de opeenvolgende nummers 
vanaf nummer 1 met elkaar met een pen worden 
verbonden, ontstaat een tekening van een object. 



LABYRINT

REBUS

Begin bij het vingertje en zoek hoe 
je het midden van de handbal kan 
bereiken.

Hieronder staat 

een bekende 

"handbal-

gezegde". Kan 

jij de rebus 

ontrafelen?

De oplossing staat op de volgende bladzijde

- m

- cht

st = v g = d r = g

- v - nb = v

v = b

 +

 + + + e



ZOEK DE 
VERSCHILLEN

Hiernaast zie 
je twee gelijke 

foto's. Helemaal 
gelijk? Nee, in de 

twee foto's  zitten 
10  verschillen. Kan 

jij ze allemaal 
vinden?

MOPPENTROMMEL

Jantje staat aan de 
balie van de gevonden 
voorwerpen. 
“Heeft iemand hier een 
handbal afgegeven?”
“Jazeker jongeman, wat 
voor kleur?”
“Euh, liefst een blauwe.”

Jantje zegt tegen zijn 
moeder:
“De burgemeester kwam 
vandaag kijken bij de 
handbal.”
“En, had hij zijn ketting 
om?”
“Nee, hij liep gewoon los!”

Waarom mag een boom 
niet mee handballen?
Omdat hij geschorst is!

oplossing rebus:  aanval is de beste verdediging
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