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                                                      Mededelingnr. 9 seizoen 2017/2018 
 

  Agenda 
  

Woensdag 11 oktober 2017 : Bardienst van 18.00 – 20.00 uur: Gerdie 
Vrijdag 13 oktober 2017 : KangoeroeKlup om 18.00 uur o.l.v. Dinant, Femke en Kaya. 
Vrijdag 13 oktober 2017 : Ledenvergadering in de Rietgans. Aanvang 20.30 uur 
Zaterdag 14 oktober 2017 : KangoeroeKlup om 11.00 uur o.l.v. Dinant, Nienke en Femke 

          

Trainingsschema voor komende periode 
 
Dinsdag 17 oktober 2017 : geen trainen i.v.m. herfstvakantie  
Vrijdag 20 oktober 2017 : geen trainen i.v.m. herfstvakantie, geen KangoeroeKlup 
Zaterdag 21 oktober 2017 : geen KangoeroeKlup i.v.m. herfstvakantie 
Dinsdag 24 oktober 2017 : buiten trainen (in onderling overleg, via app) 
Vrijdag 27 oktober 2017 : geen trainen 

Zaterdag 28 oktober 2017 : KangoeroeKlup i.o.m. met ouders 
Dinsdag 31 oktober 2017 : geen trainen 
Vrijdag 3 november 2017 : eerste zaaltraining in de Dumpel. Aanvang 19.00 uur 
Zaterdag 4 november 2017 : KangoeroeKlup om 10.00 uur in de gymzaal van de Dumpel 
 
Programma woensdag 11 oktober 2017 

Aanwezig Aanvang Thuis Uit coach Scheidsrechter 
18.00 uur  18.30 uur Sios ’61 D1 - Duko D2 Giamiro/Jacco Jacco 

 
Opstelling: 
Sios ‘61 D1 
Dames: Lindsey, Maja, Sofia 
Heren: Glenn, Ruben, Nick, Stein, Neyo, Luwe 
 
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  Engelbert Groepsapp Groepsapp 

Kombifit Vrijdag 19.00 – 20.00   Edyta/Arne Edyta (06) 53233927 
  
Halloween 
Zaterdagavond 4 november vieren we bij Sios ’61 Halloween. Aanvang 18.30 uur 
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Sios ’61 kousen 
Op verzoek van een aantal ouders van jeugdleden heeft het bestuur besloten om de traditie dat de 
spelers en speelsters van de teams van Sios ’61 weer de originele (lange en rode) Sios ’61 kousen 

gaan dragen. Omdat reeds door de club een sponsorpak, een sporttas, een wedstrijdshirt en een 

rokje/broekje (indien voorradig) ter beschikking is gesteld komen deze kousen voor rekening van 
de leden zelf. De kousen kosten € 7,60. 
 
Uitslagen 
Oost Arnhem D2 – Sios ’61 D1 2 -8  
Geen verslag ontvangen 

 
Noviomagum B1 – Sios ’61 B1  8 – 8  

 

 
De B1 speelde de laatste veldwedstrijd gelijk tegen Noviomagum uit Nijmegen. Het was fris en 
winderig, maar de spelers liepen toch warm voor deze wedstrijd. Bij winst kon de eerste plek veilig 
worden gesteld. De eerste helft verliep moeizaam. De kansen die er kwamen werden nauwelijks 
benut. Maar de spelers van Sios ’61 B1 gaven niet op en kwamen in de tweede helft sterk terug. De 
achterstand werd omgebogen naar een voorsprong. De winst was na een spannende strijd bijna 
binnen. Het werd uiteindelijk 8 – 8. Daarmee eindigde het team als 2e in de poule, hetgeen een 

prima resultaat is. Het was een mooi veldseizoen. Ze gaan binnenkort beginnen in de zaal trainen 
en starten begin november met de zaalcompetitie. 

Noviomagum S5 – Sios ’61 S1  

 
Afgelopen zaterdag speelde Sios'61, haar laatste wedstrijd van dit najaar.  
Tegenstander was Noviomagum uit Nijmegen. 
Vooraf was al bekend dat dit een wedstrijd was om des keizers baard. 
De ploeg uit Velp was al kampioen mede door het verlies van de concurrentie. 

Het begin van de wedstrijd was het aan beide kanten moeilijk, door de wind en regen gaf moeilijke 
omstandigheden. 
Toch was het Sios'61 die bovenliggende partij was. 
Dit was gedurende de eerste helft het beeld, steeds de voorsprong voor de ploeg uit Velp. 
De 6-7 voorsprong was verdiend. 
In de 2e helft een ander beeld Noviomagum was beter uit de kleedkamer gekomen en boog de 
achterstand om in een voorsprong. 

Nu was het Sios de ploeg die in achtervolging moest. 
Dit lukte tot 9-9. 
Daarna leek het over, de Velpse formatie was een ploeg zonder duidelijkheid. 
De afspraken en spelsystemen kwamen niet meer aan de orde. 
Noviomagum zat in een flow en liep verder uit. 
Het zat de ploeg uit Velp zeker niet mee, maar er werden teveel kansen gemist. 

De 15-9 was wat geflatteerd maar wel terecht. 
De nederlaag was zuur maar het doet niet af dat de  ploeg kampioen is. 
Komende weken nog training op het veld een mooi moment om de vaktraining op te pakken. 
Daarna gaan we de zaal in. 
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