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                                                      Mededelingnr. 6 seizoen 2017/2018 
 

  Agenda 
Vrijdag 22 september 2017 

  
: KangoeroeKlup om 18.00 uur o.l.v. Dinant, Femke en Kaya. 

  

 : D1 en B1 trainen van 18.30 – 19.15 uur  
  

 : Inspiratiesessie ‘scoren met schoolkorfbal’ bij EKCA te Arnhem om      
  19.00 uur Dinant vertegenwoordigt Sios ’61. 

  

 : Competitiewedstrijd 19.30 uur Sios ’61 – Noviomagum 5. 
  Bardienst 20.00 uur Paul/Diana? 

  

Zaterdag 23 september 2017 : KangoeroeKlup om 11.00 uur o.l.v. Dinant, Nienke en Femke 
  

 : Bardienst 11.30 – 13.00 uur s.v.p. Gerdie en Suzanne 
               13.00 – 14.30 uur s.v.p. Gerdie en Esther 

                 14.30 – sluiten     s.v.p. Ruud                   
 
Programma vrijdag 22 september 2017 
Aanwezig Aanvang Thuis Uit Scheids bardienst 

18.45 uur 19.30 uur Sios ’61 1 - Noviomagum 5 Raymond D. Paul/Diana?? 

 

Opstelling: 
Sios ’61 1 
Dames: Ella, Christel, Carlijn, Nienke, Suzanne 
Heren: Giamiro, Joost, Jacco, Engelbert 
 

           Programma zaterdag 23 september 2017 
Aanwezig Aanvang Thuis Uit Coach Scheids Bardienst 
11.30 uur 12.30 uur Sios ’61 D1 - Devinco D2 Jacco/Giamiro Engelbert Gerdie en Suzanne 
13.00 uur 13.45 uur Sios ’61 B1 - Zetten B1 Joost Jan Gerdie en Esther 
14.30 uur 15.30 uur Sios ’61 1 - Kesteren 3  D. ter Voert Ruud 

 
Opstellingen: 
Sios ‘61 D1 
Dames: Lindsey, Maja, Sofia 
Heren: Glenn, Ruben, Luwe, Nick, Stein, Neyo 
 
Sios ’61 B1 
Dames: Kaya, Femke, Erina, Maud 
Heren: Julian, Martijn, Tymon, Alexander 

 
Sios ’61 1 
Dames: Ella, Christel, Carlijn, Nienke, Suzanne 

Heren: Giamiro, Joost, Jacco, Engelbert 
 
Afschrijven: Senioren Engelbert  telefoon: (06) 25487871 
                    Jeugd      Christel      : (026) 3619499 
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        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 
  

 

 
KangoeroeKlup gaat door op vrijdagavond 18.00 uur en zaterdagmorgen 11.00 uur 
Een aantal kinderen hebben afgelopen weekend heel veel leuke spelletjes gedaan. We zoeken nog 
nieuwe kinderen in de leeftijd van 4 – 7 jaar. 
 
Alle broertjes en zusjes, buurjongen en buurmeisje, vriendje en vriendinnetje zijn welkom 

op onze accommodatie sportpark Overhagen aan de Rietganssingel. 
De koffie voor de ouders of familie staat klaar.  
Voor vragen bel Dinant 0615947139 of email dinantjv1963@gmail.com 
 

LET OP: BELANGRIJK  
Vraag aan alle leden, niet leden, ouders om in je omgeving te kijken of je kinderen kent die 
eventueel bij de KangoeroeKlup wil meedoen. Stuur mij een mailtje of appje dan stuur ik je de 

flyer die je dan door kunt sturen. 

 
Uitslagen 
Devinco D2 – Sios ’61 D1 3 – 12 
Zetten B1 – Sios ’61 B1 11 – 6  
Kesteren 3 – Sios ’61 1 11 – 9  
 
Devinco D2 – Sios ’61 D1 3 – 12 
De wedstrijd ging heel goed, want we hebben met 12 - 3 gewonnen. Nick was er helaas niet bij. De 
4-0 tactiek ging heel goed, daarom hebben we ook veel doelpunten gemaakt. De 4-0 tactiek werkt 
als volgt: je gaat in een vierkant staan en gooit naar elkaar en dan komt iemand in de aangeef  
staan en dan probeer je te scoren. Op die manier konden we snel het eerste doelpunt maken. De 

tegenstander had moeite om ons bij te benen. En Ruben die had nog n mooi shot van 7 meter. 

Geschreven door Stein.  
 
Zetten B1 - Sios '61 B1 11-6 
De wedstrijd afgelopen zaterdag tegen Zetten ging ergens om, de eerste plek. Vol goede moed 
vertrokken we met 8 spelers naar de Betuwe. De eerste helft hadden we het lastig. Zetten scoorde 
vrij gemakkelijk en wij kwamen moeilijk vrij.  De ruststand was dan ook 7-1 voor Zetten. In de 

tweede helft werd er, na goed overleg met de hulpcoach, goed gespeeld. De tegenstander had het 
lastig en maakte daarbij ook diverse overtredingen. De uitstekend fluitende scheidsrechter gaf dan 
ook terecht enkele vrije ballen en strafworpen. Mede daardoor en door het goede samenspel van de 
spelers van Sios kwam de B1 van Sios een beetje dichterbij. Helaas toch verloren met 11-6. 
Volgende week komt Zetten naar Velp. Als we spelen zoals in de tweede helft, dan hebben we zeker 
de kans ze te verslaan en de eerste plek weer over te nemen.   

 
Kesteren 3 – Sios ’61 1 9 – 11 
Zaterdagmiddag was uwe vliegende reporter onderweg. 
Dit keer werd Kesteren aan gedaan. De 2 e wedstrijd van het veldseizoen. 

In het begin was het aan beide kanten aftasten, doordat de vakken bij Sios ‘61 waren veranderd 
was dit eigenlijk ook niet vreemd. 
Kesteren pakte wel de opening maar Sios ‘61 counterde gelijk de 1-1. Daarna zelf de 1-2voor Sios 
‘61. 
Helaas stokte het daarna aan Velpse kant ,en Kesteren probeerde het vooral met doorloopballen. 
Dit had succes en na 20 min stond het 4-2 voor Kesteren. 

Echter Sios ‘61 had geloof in haar aanvalsplan, de kansen waren er volop de afronding zat  echter 
niet mee. 

mailto:dinantjv1963@gmail.com
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Toch was het vlak voor rust de 4-5 voorsprong ,en zo gingen beide ploegen de rust in. 
Na de rust was het vooral de scheids die opviel met zijn beslissingen. Dit kwam de ploeg uit Velp 
niet ten goede. Zo n 10 minuten voor het einde was de stand nog steeds gelijk 7-7. 
Sios ‘61 bleef knokken voor een goed resultaat, mede door goede steun van de dames kwamen de 

heren tot score. 

Dat Kesteren op het einde nog2x scoorde deed niks meer aan het resultaat. 
Sios ‘61 won met 9-11 een mooie teamprestatie. Komend weekend een dubbel programma voor de 
ploeg vrijdagavond thuis tegen de mede koploper. 
Uwe reporter is erbij . 
 
Groet uwe vliegende reporter . 

 
 

  
                        

          

   
 

               
 

       
 

 
 

 

                               
 


