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                                                      Mededelingnr. 15 seizoen 2017/2018 
 

  Agenda 
  

Zaterdag 16 december 2017 : KangoeroeKlup om 09.30 uur o.l.v. Nienke en Suzanne 
 
Programma zaterdag 16 december 2017 
Aanw Aanv Thuis   Uit Sporthal Coach Scheidsrechter Scorebord 
12.15  12.40  Sios ’61 D1  Duko D1  De Dumpel Jacco/Giamiro Engelbert Peggy  
13.15  13.45  Sios ’61 B1  SKF B4  De Dumpel Joost/Engelbert Giamiro  Elles  

14.15  14.50  Sios ’61 1  DOS-WK 7  De Dumpel  Jan  Alexander, Julian  

 
Opstelling: 
Sios ‘61 D1 
Dames: Lindsey, Maja, Sofia 
Heren:  Glenn, Ruben, Luwe, Nick, Stein, Neyo 
 
Sios ’61 B1 
Dames: Kaya, Maud, Femke, Erina 

Heren:  Alexander, Julian, Tymon, Martijn, Neo,    
  
Sios ’61 1 

Dames: Ella, Christel, Carlijn, Nienke, Suzanne 
Heren:  Giamiro, Joost, Jacco, 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 (06)11341339 
Senioren/B1 Dinsdag  19.00 – 20.00  Dinant Dinant (06)15947139 

B1 Vrijdag 19.00 – 20.00  Joost/Engelbert Joost 
Engelbert         

(06)28648193 
(06)25487871 

D1 Vrijdag 19.00 – 20.00  Jacco/Giamiro Giamiro 
Jacco 

(06)48917724  
(06)20716607  

S1 Vrijdag 20.00 – 21.15  Engelbert Engelbert (06)25487871 
Kombifit Vrijdag 19.00 – 20.00   Edyta/Arne Edyta (06)53233927 

 
 

Agenda met diverse activiteiten 
  

Vrijdagavond 29 december 2017 Gourmetten voor jeugdleden in de Rietgans. 
  

Vrijdagmiddag 5 januari 2018 KangoeroeKlupmidddag van 15.00 – 16.30 uur in de Dumpel 
voor alle jongens en meisjes van 3 tot en met 6 jaar uit Velp en 
Presikhaaf. 

  

Zaterdagavond 6 januari 2018 Klaverjasavond in de Rietgans 
  
Vrijdagavond 5 januari 2017  Nieuwjaarscup 2018 Koppelschieten voor alle spelende leden, 

combifitters en andere belangstellenden 
  

Zaterdagavond 13 januari 2018 Verenigingsavond voor leden, oud-leden, ouders en jeugdleden 
met Vrijwilliger van het jaar, winterbarbecue, pizzahoek, live-en 
playbackoptredens. Een spetterende avond.  
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Openstelling kantine de Dumpel 
De afgelopen twee thuiswedstrijden is de kantine gesloten geweest. Het bestuur heeft met de 
beheerder telefonisch contact gehad en heeft haar ongenoegen over de sluiting uitgesproken.  
We hebben kunnen afspreken dat a.s. zaterdag in de loop van middag de kantine in ieder geval 
open zal zijn (lees vanaf ongeveer 14.00 uur tot uur na de wedstrijd van senioren 1).  

Met andere woorden belangstellenden zijn van harte uitgenodigd om a.s. zaterdag naar de 
wedstrijden te komen kijken onder het genot van een kop koffie of verfrissing.  
Voor de resterende wedstrijddagen in 2018 zal nog nader overleg volgen.  
 
Wedstrijduitslagen 

Sios ’61 D1 – KVZ D2    4 – 7                                                                                                 

De 1e helft ging niet zo goed en de 2e helft ging prima. In de 1e helft scoorde de tegenstander 

namelijk achter elkaar door en Sios deed het niet zo goed, maar scoorde wel 1 doelpunt 😊.                                               

De 2e helft ging het wel goed. Wij scoorden uiteindelijk 5-5, maar helaas. Het werd 7-5. 

 
KVZ 4 – Sios ’61 1 11 – 13  

Sios had het in begin lastig, wel een paar afstandsschoten maar geen succes. Toch was het Sios’61 
mede door de dames met de 0-1score. KVZ probeerde het daarna en had door een gelukje de 1-1 
op het bord, daarna was het de Velpse formatie, en weer de dames en zelfs de 1-3. In het vervolg 
waren de kansen steeds over en weer, toch wist de ploeg uit Velp een kleine voorsprong te 
behouden 3-7.                                                                                                                           
In de slotfase van de eerste helft was het KVZ dat veerkracht toonde en langszij kwam: 7-7. Zo 
gingen de ploegen de rust in.                                                                                                            

Na de pauze was het gelijk, de 8-7 voorsprong voor KVZ. Daarna was het Sios’61 die het wel 
probeerde ,echter de scherpte ontbrak, toch was het Sios die na 15 minuten de gelijkmaker 

aantekende.                                                                                                                                 
Intussen nam de scheidsrechter wel wat nadelige beslissingen, en Sios’61 leek er last van te 
hebben, op het einde van de wedstrijd had Sios’61 een kleine voorsprong 11-12.                          
Twee minuten voor tijd leek het eerste puntenverlies aanstaande, echter KVZ miste een strafworp, 

gelijk daarna besliste Sios de wedstrijd met een doorloopbal en oerkreet. Op het einde vreugde bij 
de ploeg uit Velp 11-13 winst, na 4 wedstrijden nog steeds ongeslagen. Henk Hagen verving Jacco 
prima, bedankt voor het meespelen.  

 
 
 

   
                        

                 
 
 


