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                                                      Mededelingnr. 4 seizoen 2017/2018 
 

  Agenda 
Donderdag 7 september 2017 : Bestuursvergadering om 19.30 uur in de rietgans.  

 

 

Vrijdag 8 september 2017 : D1 en B1 trainen om 19.00 uur 
S1 traint om 20.15 uur 
 

Zaterdag 9 september 2017 : bardienst s.v.p. Gerdie en Peggy  11.30 – 13.30 uur 
                       Gerdie en Olga    13.30 – 14.30 uur 
                      Paul                   14.30 – sluiten 
 

 : Sios ’61 neemt deel aan Volop Velp van 13.30 – 17.00 uur. Bij de 
Overtuin in Velp. Een 25 tal verenigingen nemen deel.  

 
           Programma zaterdag 9 september 2017 

Aanwezig Aanvang Thuis Uit Coach Scheidsrechter 

11.30 12.30 Sios ’61 D1 - Oost Arnhem D2 Jacco/Giamiro Engelbert 
13.00 13.45 Sios ’61 B1 - Noviomagum B1 Joost Giamiro 
14.30 15.30 Sios ’61 1 - Noviomagum 5  Jan 

 
Sios ‘61 D1 
Dames: Lindsey, Maja, Sofia 

Heren: Glenn, Ruben, Luwe, Nick, Stein, Neyo 

 
Sios ’61 B1 
Dames: Kaya, Femke, Erina 
Heren: Julian, Martijn, Tymon, Alexander, Stein, Nick 
  
Sios ’61 1 
Dames: Ella, Christel, Carlijn, Nienke, Suzanne 
Heren: Giamiro, Joost, Henk, Engelbert 

 
Afschrijven: Senioren Engelbert  telefoon: (06) 25487871 
                    Jeugd      Christel      : (026) 3619499 

 

        Trainingsschema en afschrijven voor trainingen 
Team Dag Tijd Trainers Bij wie  

afmelden 
Telefoon 

D1 Dinsdag  19.00 – 20.00  Arne Arne  
Senioren/B1 Dinsdag  19.00 – 20.15   Dinant Dinant (06)15947139 

B1 Vrijdag 19.00 – 20.00  Joost/Engelbert/Ella Joost (06)28648193 
D1 Vrijdag 19.00 – 20.00  Jacco/Giamiro Groepsapp Groepsapp  
S1 Vrijdag 20.15 – 21.30   Groepsapp Groepsapp 

Kombifit Vrijdag 19.00 – 20.00   Edyta/Arne Edyta (06) 53233927 
  
 

Oud Papier  
Wellicht hebben velen afgelopen vakantieperiode veel oud papier opgespaard. Deze kunt u de 
komende dinsdag en vrijdagavonden of tijdens de wedstrijddagen naar onze kantine brengen.  
 

Huishoudelijke mededeling 
Na afloop van de laatste wedstrijd , dames gezamenlijk de kleedkamers, toiletten en gang vegen. 
S.v.p. vuil ook echt opvegen en niet naar het putje en daar laten liggen! Daarnaast ook de 
prullenmanden ledigen.  
 
 

https://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.vvmarrum.nl/images/stories/bestanden/oud%20papier.jpg&imgrefurl=http://www.vvmarrum.nl/oud-papier&docid=2h3wWbiXs7MgYM&tbnid=5g6rxi0PS8MqBM:&w=200&h=212&bih=963&biw=1920&ved=0ahUKEwiK0Ne8y_vOAhXpIsAKHbYiDo0QMwhEKBwwHA&iact=mrc&uact=8
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Schoonmaken sportschoenen 
Er zijn (nieuwe borstels) langs het terras. S.v.p. hier de schoenen schoonmaken en niet op het 
terras of tegen de muur.  

 

Wedstrijduitslagen 

Duko D1 - Sios ’61 D1 13 – 5 
Wageningen B5 - Sios ’61 B1 4 – 19 
SKF 7 - Sios ’61 1 10 – 18 

 
Duko D1 – Sios ’61 D1 13 – 5                                                                                                    
Geen verslag ontvangen 

Wageningen B5 - Sios '61 B1  4-19                                                                                                      
De eerste wedstrijd van de B1 werd gespeeld in Wageningen. De wedstrijd begon wat later dan 

gepland. Na een ijskoude versnapering begonnen de spelers met goede zin aan de wedstrijd. Na 
een aarzelend begin werd er daarna erg goed gespeeld. De aanval liep soepel en het team speelde 
echt als een team. Er werd goed met elkaar gecommuniceerd. Het resultaat een 1-8 tussenstand. 

Ook de tweede helft werd er volop gescoord. Mede dankzij een geweldige hulpcoach werd de 
eindstand van 4-19 bereikt. Een mooie prestatie van een goed samenwerkend team. We kijken 
alweer uit naar de komende wedstrijden van de B1. 

SKF 7 – Sios ’61 1 10 – 18  

Na een zomerstop van 2 maanden was uwe vliegende reporter weer aanwezig bij de eerste 
wedstrijd van het seizoen. 
De ploeg speelt dit jaar een treetje lager, het wedstrijdkorfbal is verruild voor breedtekorfbal. 
De eerste wedstrijd was uit tegen SKF uit Veenendaal. 
Vooraf wist men dus ook niet wat kun je verwachten qua tegenstanders. 
Sios ‘61 startte met gastspeler Bert en het debuut van Nienke. 

Op het kunstgras was Sios ‘61 in het begin de bovenliggende partij en kreeg ruimte voor het schot 
en Sios ‘61 maakte daar gretig gebruik van binnen de 12 minuten was het al 1-5. 
Het vervolg van de eerste helft was wat moeilijker, ruimte en kansen genoeg maar de korf werd 

mondjesmaat gevonden. 
De 4-7 ruststand zegt genoeg. 
Na de pauze vaak hetzelfde beeld kansen genoeg echter SKF sloop dichterbij. 
Op een gegeven moment was het nog maar 7-9. 

Daarna de pech voor Sios ‘61 Bert viel uit met een knieblessure. 
Hulp werd geboden van SKF, echter toen er bij SKF ook iemand uitviel ging men in een vak door 
met 3 tegen 3. 
De wedstrijd was inmiddels gespeeld Sios ‘61 benutte de ruimte optimaal en liep verder en verder 
uit. 
SKF geloofde het wel en Sios ‘61 won overtuigend met 10-18. 
Een mooi begin van het seizoen. 

Tot slot een compliment voor SKF voor haar sportiviteit en medewerking. 
Zaterdag speelt men tegen Noviomagum uit Nijmegen. 
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