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                                         Mededelingnr. 1 seizoen 2017/2018 
 
Dit is de laatste convocatie van dit seizoen. Sinds de laatste convocatie zijn er veel activiteiten 
geweest. Een terugblik, maar ook al informatie voor het nieuwe seizoen. 
 
Klaverjasavond 
Op 20 mei was de laatste klaverjasavond van dit seizoen. 
Er was een geweldige opkomst, vijf tafels, eerst lekker gegeten en toen gekaart, hier de 
uitslag van de avond : 

 
20-mei Ronde 1 Ronde 2 Ronde 3 totaal 

1 Jackie Been 1732 1755 1772 5259 
2 Adriaan Westdorp 1809 1859 1450 5118 
3 Paul Goldman 1667 1715 1633 5015 
4 Henk Hagen 1732 1859 1356 4947 
5 Milo Huisman 1517 1673 1686 4876 
6 Evert Peters 1685 1479 1686 4850 
7 Daan Salet 1140 1715 1924 4779 
8 Emiel Leijser 1815 1479 1450 4744 
9 Ron Borst 1333 1462 1924 4719 
10 Joost Hendriksen 1815 1033 1772 4620 
11 Toon Leijte 1345 1755 1477 4577 
12 Cor Rozeboom 1809 1310 1435 4554 
13 Marc Cremer 1333 1673 1435 4441 
14 Ad de ruiter 1517 1247 1633 4397 
15 Paul Kersten 1685 1310 1356 4351 
16 Joop Anderson 1667 1033 1477 4177 
17 Luuk Rijtma 1097 1462 1299 3858 
18 Odin Huisman 1097 1673 1060 3830 
19 Jan Wijnveld 1345 1177 1299 3821 
20 René Thiel 1140 1177 1060 3377 

  
Hieronder de winnaar  van seizoen 2016/2017 
 
Ad de Ruiter  

 



 2 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Tour MS 2017 

 
Op zaterdag 27 mei 2017 werd de MS-toertocht gehouden. Door de warmte op die dag was 
het aantal deelnemers lager dan verwacht. In de Sios-kantine was een rustpost. Enkele 
Sios ’61 medewerkers (Gerdie, Adriaan, Diana, Rene, Marc en Malia) verzorgden voor de 
deelnemers diverse versnaperingen. Zo is onze kantinekas weer gespekt en de deelnemers 
hadden een relaxt rustpunt. Het bekende mes snijdt aan twee kanten. 
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Seizoensafsluiting 
Op zaterdag 17 juni werd het seizoen door velen afgesloten door een familietoernooi  
te spelen en te strijden om de titel koningschutter. 
Het familietoernooi is gewonnen door het team de geile Daamkes en bij het koppelschieten 
zijn Arne en Nick de winnaars. Op de tweede plaats eindigden Sofia en Alexander. 
Aansluitend werd gezellig gegeten en gedronken tijdens de barbecue.  
Deze middag werd Lydia in de bekende bloemetjes gezet. Na vele jaren de jeugd te hebben 
getraind werd zij door voorzitter Dinant bedankt voor haar inzet.  
 

 

 

 
 
 
Jeugdkamp 

 
Ook dit jaar werd weer het jeugdkamp gehouden. Camping IJsselstrand was opnieuw de 
locatie.  
Uwe vliegende reporter was mee met het jeugdkamp van Sios'61. 
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Hier een korte impressie van het kamp. Vrijdagmiddag gingen de kwartiermakers Dinant, 
Liane en Engelbert op pad. Na het laden van de aanhanger werd koers gezet naar 
Doesburg. 
Daar aangekomen werd er ingecheckt. 
Daarna naar het veld toe, na topoverleg waren de plaatsen snel gekozen. 
Na ongeveer 2,5 uur was alles opgezet en inmiddels was onze vaste hulp Eelco ook 
gearriveerd met de camper. 
 

Vrijdagavond rond 6 uur was het verzamelen bij de kantine. 
De kids waren uitgelaten hadden er allemaal zin in. 
Nadat de telling was geweest en de fietsen waren opgeladen gingen we op pad richting 
Doesburg. 
Daar aangekomen werden de slaapplaatsen ingericht. 
Nadat de ouders waren vertrokken werd er eerst een rondje camping gedaan. 
Helaas kon er nog niet worden gebasketbald, maar dit werd op zaterdag ruimschoots 
ingehaald. 
Nadat iedereen weer terug was bij de tent, was het tijd voor de avondactiviteiten 
Het eerste spel was korfhonkbal, (2022 olympische sport) de kids werden verdeeld in 2 
ploegen. 
Na ongeveer een uur was de partij voorbij. 
Daarna weer de traditie van de afgelopen jaren het eten van de Pizza. 
Nadat pizza was gezakt was het tijd voor het laatste spel glow in the dark frisbee. 
De een was er handig in de ander wat minder echter iedereen vond het leuk. 
Rond 23.00 was het tijd om zich klaar te maken voor de nacht, nog een uurtje geinen in de 
tent was wel het gevolg. 
Om 0.00 gingen de oogjes dicht. 
 

Zaterdagmorgen rond 7.30 was het eerste geroezemoes weer hoorbaar. 
De kleine oogjes nog zichtbaar werd het ontbijt geserveerd. 
Ella, Liane, Edyta en Engelbert waren er maar weer druk mee. 
Het gebakken eitje was er natuurlijk en iedereen genoot zichtbaar. 
 

Na het ontbijt de afwas en tandjes poetsen. 
Daarna op de fiets richting Didam. 
De fietstocht van 10 km viel voor velen niet mee, de wind vol van voren was een 
tegenvaller. 
Na ongeveer anderhalf uur aankomst op de Westernboederij in Didam. 
Na de uitleg gingen de kids en leiding country golven. 
Rond 12.00 waren we daar mee klaar nog ff een drankje en versnapering en de fietstocht 
terug naar Doesburg. 
Dit ritje ging veel sneller met de wind in de rug. 
Helaas een klein accident met Maya gooide wat roet in de tocht. 
Nadat ze was opgehaald waren we allemaal weer op de camping. 
De lunch met knacks was voor iedereen een lust. 
Na de lunch hadden de kids tijd voor zichzelf, de plaatselijke kampwinkel was er blij mee. 
Rond 4 uur togen we met zijn allen naar het zwembad. 
Helaas was het er te druk om een spel te organiseren, dus het vrije zwemmen werd met 
beide armen omarmd. 
 

Rond 18.00 ging iedereen weer terug en kon men aansluiten voor de BBQ met friet. 
De worstjes en hamburgers vielen goed in de smaak. 
Na het avondeten gingen we nog een ijsje eten, een geheime sponsor had zich spontaan 
gemeld (dank daarvoor). 
Op de terugweg toch nog even met zijn allen gebasketbald, het fanatisme spoot er vanaf. 
Helaas het slechte weer de regen was een klein minpuntje. 
Nadat iedereen weer terug was, was het tijd voor de bingo. 
Onder bezielende leiding van Dinant en Engelbert vlogen de balletjes letterlijk om de oren. 
Gelukkig viel iedereen in de prijzen. 
Omstreeks 22.30 gingen de eerste kids al naar bed, en rond 23.30 was iedereen in ruste. 
 

Zondagmorgen rond 9.00 kraaide de haan. 
De regen die toen nog viel deerde eigenlijk niemand 
Na het ontbijt met ei en hamburger, ging iedereen zijn spullen pakken de tenten 
uitgeruimd. 
De kids gingen met zijn allen zwemmen zodat de leiding de rest kon opruimen. 
Rond 12.30 was het weerzien weer met de ouders. 
De verhalen gingen rond. 
Omstreeks 13.30 gingen we op weg naar Velp. 
Daar aangekomen werd alles uitgeladen en de laatste sloten om 14.30 de deur. 
Via deze weg wil ik het animatieteam Dinant, Ella, Edyta, Liane en Engelbert bedanken voor 
hun inzet. En natuurlijk Eelco voor de camper en het halen en brengen van de fietsen en 
Ruud voor de vouwwagen.  

Groetjes uwe vliegende reporter 
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Liemers Posbankloop 

 
 
Tijdens het jeugdkamp werd ook de Liemers Posbankloop gehouden. De afgelegde 
kilometers bedroegen 50 en 80 kilometer. De kantine van Sios ’61 was rust en 
proviandplaats.  

 
 
Seizoen 2017/2018. 
Binnenkort beginnen de vakanties, de eerste trainingen beginnen op dinsdag 22 augustus. 
De eerste competitiewedstrijden zullen op zaterdag 2 september worden gespeeld. 
Vrijdag 25 augustus speelt S1 een oefenwedstrijd tegen Diderna ’70 om 20.15 uur in Velp. 
 
Bestuursvergadering 
Op woensdag jl. is het bestuur bijeen geweest om het nieuwe seizoen en lopende zaken te 
bespreken. Het bestuur bestaat momenteel uit Edyta (secretaris), Elles (nieuwe 
penningmeester), Rene (aftredende penningmeester), Joost de Boer (korfbalzaken), Liane 
(algemene zaken) en Dinant (voorzitter). 
Aan de orde is o.a. geweest lekkage dak van onze kantine en vervanging van het dak. 
Ledenwerving en ledenbinding: hoe kunnen we in het nieuwe seizoen hier nog meer en 
beter resultaat behalen. Daarnaast is de bekendheid van Sios ’61 in Velp en Presikhaaf een 
bijkomende belangrijke factor.  
Ruud Hop is afgelopen weekend druk geweest om een aantal lekkages te dichten bij de dames- 
en herengasten kleedkamers en boven de keuken. Hopelijk levert het het gewenste resultaat op.  
Ruud, dank voor je hulp! 
 
Tot slot wenst het bestuur iedereen: 
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