
Zuinigheid troef brl +o-iarig recreatief volleybal
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Marcel van de voorde, wilbert Meiiers, r.rin tutrrilnirr"r, lran de bal) en An-gelique Geerts (vlnr) vormen samen het kwartet dat het onafltanke-
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lijk Recreatief Volleybal op gang houdt.

Volleyballen tegen Cluzona Ze-
venbergschen Hoek betekenc ge-
zellighèid. Na afloop van de laat-
ste set komt bij gebrek aan een
kantine de koelbox oP tafel met
daarin een drankje voor de sPe-
lers en het voorgesneden blokje
kaas.
,,Het zegt veel over de gemoede-
liikheid van het ORV", zegt
Karin Marijnissen. Met Wilbert
Meiiers, Marcel van de Voorde
en Angelique Geerts bestiert ze
het onaflrànkeliik Recreatief
Volleybal. Nog democratisch er
dan regulier, zelfs een voorzitter
heeft de bond niet. Vroeger
smnd er achter ORV nog de'B'
van Breda. ,,Niet meer", zegt het
kwartet bestuurders. ,,De sPeel-
regio wordt gïoter, we komen al
tot Stampersgat. ln totaal heeft
het OR\L95o aangesloten le-
den."
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Zuinigheid stond aan de wieg 
-

van hét ORV. ,,Senior volleybal-
lers wilden lekker in de buurt
spelen, niet biivoorbeeld gebon-
den ziin aan NeVoBo-eisen over
accommodaties. Ja, dan raakt
een bal wel eens het Plafond in
een te kleine zaal. We werken
zonder de dwang van bondsar-
bitrage. Van aftlrachten aan de
NeVoBo hebben we ook geen
last. Elk team betaalt E 27,5o.
Daar kan een jaar voor worden
eevolleybald", meldt Karin Ma-
íiinissen. ,,Het oRV heeft geen
jóugd. De jongste sPeler bij ons
is negentien, de oudste 76 iaar'
Met in totaal 96 teams draaien
op verschillende niveaus comPe-
tiiie. gtt< clubje in zijn eigen zaal-

tie met wisselende mogelijkhe-
den." De groei zit er duidelijk in
biihet ORV. ,,Omdat de formu-
le'steeds meer aanslaat", zegt
Angelique Geerts.,,Samengevat,
weleliji<s lekker volleyballen op
een avond die de thuisspelende
vereniging bepaalt en als het
kan eeí nàzit zonder al te veel
kosten."
Daarom draait het ORV met
clubnamen als BIER" Ballen In
Elke Richting VHWA, Voor-
heen Heetten We Anders en
een pas aangesloten damesteam
van De Burgst dat zich DIDA,
Dames In de Aanval noemt.
Zelfs op de algemene ledenver-
gadering woràt beknibbeld.
Dankzij de OntsPanningsverenr
ging va-n de ambtenaren wordt
áieáttiia in het stadskantoor ge-
houdeí. ,,Gratis", fluisteren de
dames van het be$uur geheim-

zinnig. ,,Niet verder vertellen'
Geenlhpende honden wakker
maken." Het ORV is afgeloPen
week begonnen aan het nieuwe
seizoen. Voorafging het jaarlijks
bondstoernooi in De Huif Ba-
vel, aan het eind van de comPe-
titie wordt er na veertig iaar re-.
creatief volleÈal feest gevierd.
,,Hoe en waar? Dat weten we
nog niet precies. Mogeliik bij -
eràda Beách. dat de accommoda-
tie heeft aangeboden' Het wordt
wel een jubileumviering, die bii
ons moet p4ssen." Het kwartet
bestuurders staat alleen in de
voorbereiding. Want ook dat
hoort bii het ORV. ,,Kandidaat-
bestuurdleden staan niet in de
rii", merken de huidige macht-
hebbers met enige sPiit. "Het
wordt iedereen ook zo gemakke-
lijk gemaakt.
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