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                                                      Mededelingnr. 7 seizoen 2017/2018 
 

  Agenda 
Vrijdag 29 september 2017 

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

  
  

Zaterdag 30 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 Bogna 
               13.00 – 14.30 uur s.v.p. Gerdie en Liane 

                 14.30 – sluiten     s.v.p.  Paul                  
 

 
           Programma zaterdag 30 september 2017 

Aanwezig Aanvang Thuis Uit Coach Scheids 
11.30 12.30 Sios ’61 D1 - Duko D1 Jacco/Giamiro Jacco 
13.00 13.45 Sios ’61 B1 - Wageningen B5 Joost Giamiro 
14.30 15.30 Sios ’61 1 - SKF 7  Jan 

 
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, Max 
 

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 
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De KangoeroeKlup ondergaat een metamorfose. De eerste 

wijziging is bovenstaande afbeelding. 
 
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 
 

 
Hieronder een impressie van de eerste kangoeroekluptrainingen, met dank aan Nienke, Femke, Kaya 
en Dinant. 

  
 
Ledenvergadering 
Op vrijdagavond  13 oktober zal de jaarlijkse ledenvergadering gehouden worden.  
 
 

mailto:dinantjv1963@gmail.com
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Uitslagen 
Sios ’61 D1 – Devinco D2 7 – 2  

Ik vond dat de wedstrijd wel goed ging anders hadden we natuurlijk niet gewonnen met 7-2. Alleen 

ik vond dat we beter konden, we moesten niet te lang wachten met de bal over te gooien. En daar 

door hadden we soms de bal kwijt wat ik wel jammer vond.                                                            

Het was heel lekker weer en het zonnetje scheen ook lekker waardoor we ook een beetje 

gemotiveerd werden. De eerste helft waren we nog niet helemaal wakker. Toen was het ook heel 

spannend maar de tweede helft ging al veeeeel beter. Maar nog steeds niet zoals we kunnen.                                                                  

De heer van Luwe was heel gefocust op Ruben en daardoor stond Luwe steeds vrij. Maar bijna nooit 

gooide de spelers in het vak van Luwe de bal naar hem. Waar door ze veel kansen miste.          

Maar over het algemeen vond ik dat het wel goed ging zoals 4-0, vrij staan en afvangen.                                  

Waar we alleen nog aan moeten werken is wat ik al zei sneller overspelen. En voor de rest ben ik 

het al een beetje vergeten want ik schrijf/typ het een beetje laat en mijn hoofd zit propje vol. Maar 

ik denk dat Jacco en Giamiro het nog wel heel goed weten.                                                                       

Dit was mijn verslag en ik hoop dat jullie het een beetje goed vonden. Bedankt voor het lezen! 

Fijne dag verder!!!!                                                                                                                  

#DOEIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!!!!!!!!!!!    Dit stukje is geschreven door Maja  

Sios '61 B1 - Zetten B1 11-9 
Afgelopen zaterdag werd er fantastisch revanche genomen tegen de medekoploper uit Zetten. 
Vorige week werd er helaas verloren. Het begin liep dit keer nog stroef. Ballen werden onzuiver 

gegooid en  we kwamen moeilijk vrij.  We keken dan ook al gauw tegen een achterstand aan. Maar 
Sios geeft nooit op. Zeker in de tweede helft werd er gestreden voor iedere bal. De kinderen 
hebben een geweldige strijdlust getoond. We kwamen gelijk en op het laatst namen we een 
voorsprong. Deze werd met man en macht vastgehouden. Al met al een prachtige overwinning. De 
B1 staat nu bovenaan! As zaterdag spelen we de laatste thuiswedstrijd op het veld tegen 

Wageningen. 
 
Sios‘61-Noviomagum 13-12 
Vrijdagavond was het inhaalduel met de medekoploper. 

Sios ‘61 begon voortvarend aan de wedstrijd ,voordat Noviomagum met zijn ogen had geknipperd 
stond het al 2-0. 
Dit was het begin van een spannende eerste helft. 
Over en weer kansen zeker aan de kant van Sios ‘61, echter de ploeg uit Nijmegen was een taaie 
tegenstander. 

Sios ‘61 had steeds het initiatief ,en bleef geduurde de eerste helft aan de goede kant van de score. 
De 9-7 voorsprong met de thee was zeker terecht. 
In de rust was er ook duidelijk geen sprake van onderschatting, de ploeg uit Velp wist dat de 
wedstrijd nog niet gespeeld was. 
Na de pauze een gelijk op gaande strijd, Sios ‘61 creëerde zeker de kansen maar het zat niet mee 
met de afronding. 

Noviomagum sloop in de tussentijd wel naast SIOS bij 10-10 begon de wedstrijd eigenlijk opnieuw. 
Echter de ploeg uit Velp herbergt gelukkig een aantal spelers die het verschil kunnen maken. 
Door goede keuzes te maken kwam men,2 min voor tijd op een 13-10 voorsprong . 

De wedstrijd leek gespeeld maar noviomagum  vond toch nog de kracht om terug te komen tot 13-
12. 
Gelukkig bleef het daarbij, Sios ‘61 knokte zich naar de overwinning zeker terecht maar het bleef 
tot het einde onnodig spannend. 

Na afloop de ontlading de koppositie was bereikt. 
Daarna ging iedereen snel naar zijn korfbalmandje want 18  uur later weer een pot. 
 
Sios ‘61 -Kesteren 20-7 
Na de nachtrust kwam Kesteren op bezoek, vorige week nog een krappe 11-9 overwinning was de 
ploeg gewaarschuwd en van onderschatting was geen sprake. 
In het begin was de ploeg gelijk bij de les, en nam Kesteren gelijk bij de strot. 

Mooie aanvallen bracht de ploeg uit Velp ,gelijk op voorsprong. 
Van 2-0 naar een veilige 5-1 marge. 
Gedurende de eerste helft bleef Sios ‘61 de bovenliggende partij en de 10-4 ruststand was meer 

dan terecht. 
Na de rust was het Sios ‘61 die het heft in handen bleef houden. 
Men scoorde er lustig op los van 12-5 naar 17-6. 

Ook het debuut van Kaya was een feit, een mooie invalbeurt met zelfs een score. 
Sios ‘61 heerste op alle vlakken, en maakte er op het einde met de 20-7 score de eindstand 
compleet. 
Men blijft koploper volgende week thuis tegen SKF, maar ook deze wedstrijd begint gewoon weer 
met 0-0. 
De ploeg is gewaarschuwd .Uwe vliegende reporter was het weekend getuige geweest van een 
ploeg waar het plezier van af straalt. 
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