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                                                      Mededelingnr. 17 seizoen 2017/2018 
 

Het bestuur wenst iedereen een sportief en gezond 

 
  Agenda 

  

Vrijdag 5 januari 2018 : KangoeroeKlupmidddag om 15.00 uur in de Dumpel. 
 : Aanvang 19.00 uur: Nieuwjaarscup 2018 Koppelschieten voor     

 alle spelende leden, Kombifitters en andere belangstellenden.    
Zaterdag 6 januari 2018 : KangoeroeKlup om 09.30 uur in de Dumpel. 

 : Klaverjasavond in de Rietgans. Aanvang 20.00 uur 
          

Programma zaterdag 6 januari 2018 

Aanw. Aanv Thuis Uit Sporthal Plaats coach 
14.30 15.10 Wesstar D1 Sios ’61 D1 De Pals Westervoort Giamiro/Jacco  
10.00 11.00 Wageningen B4 Sios ’61 B1 Olympiahal Wageningen Joost/Engelbert  

  

Opstelling: 
Sios ‘61 D1 
Dames: Lindsey, Sofia, Maya 
Heren:  Glenn, Ruben, Luwe, Nick, Stein, Neyo, Victor 

Chauffeurs s.v.p.: Lars, Lies, Suzanne 
Sporthal de Pals, Emmerik 5 te Westervoort 

 
Sios ’61 B1 
Dames: Kaya, Femke, Erina, Maud 
Heren:  Alexander, Julian, Martijn, Neo, Tymon  
Chauffeurs s.v.p.  Henk, Patrick, Joost 
Olympiahal, Olympiaplein 3 te Wageningen  
 

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 

 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj4oK--27zYAhWSoKQKHYaMBI8QjRwIBw&url=http://nl.123rf.com/photo_60088994_gelukkig-nieuwjaar-2018-blok-van-de-nummers-op-een-witte-achtergrond-naadloos-met-bezinning.html&psig=AOvVaw18ocJpzwvIwIRLraN0HJvZ&ust=1515100487760912
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SponsorKliks                                                                                                                              

                                                                                                                 
Indien leden via de Sios-website op SponsorKliks klikken en dan naar de webwinkel (o.a. 
Wehkamp, Bol.com, Thuisbezorgd, KLM, Mediamarkt etc etc.) gaat en de aankopen doet ontvangt 
Sios ’61 een percentage van het aankoopbedrag. Voor meer info en namen van de winkels is bij 
email van de convocatie extra informatie bijgevoegd.                                                                   
Sios ’61 leden doen voortaan al hun inkomen via SponsorKliks. Voor meer info bij Edyta 

Wedstrijduitslagen 
 
Zwaluwen D1 – Sios ’61 D1 10 – 7  
 
Regio 3 - Sios ’61 1 13 – 17   
Het begin van de wedstrijd was duidelijk aftasten Sios’61 probeerde wel maar was erg slordig. 

Daarna toch weer een kleine marge echter Regio was een taaie tegenstander. In het midden van de 

eerste helft leek de ploeg uit Velp een gaatje te slaan, 3-7 leek veilig maar wederom kwam Regio 
langszij. Daarna was het over en weer scores en een gelijke stand ,en met deze gelijke stand leken 
de ploegen de rust in te gaan. Maar Sios’61 dacht hier anders over en ging de pauze in met de 
kleinste mogelijke marge 9-10.                                                                                                         
Na de pauze was het de beurt aan Regio met een score 10-10. Daarna ontstond er zich een 
spannende strijd, Sios’61 was wel wat beter maar een echte voorsprong kwam er niet. Tot de 11-
11 ging het gelijk op, daarna leek de ploeg uit Velp het geloof in een goed resultaat te vinden. Met 

mooi aanvalsspel nam men een kleine voorsprong 12-14. Toen op het einde de marge 4 was Regio 
geknakt.                                                                                                                                      
De ploeg uit Velp speelde de wedstrijd mooi uit en won zeer verdiend met 13-17. Een groot 
compliment was er voor de scheidsrechter, zij floot een goede pot korfbal.                                     
Na 6 wedstrijden op de helft van de competitie staat de ploeg er fantastisch voor, ongeslagen en 

een gaatje van 5 punten. Na de feestdagen wordt de competitie hervat met een thuiswedstrijd 

tegen SEV uit Zelhem. 

KVZ B3 – Sios ’61 B1  7 – 3                                                                                                                                                      
De eerste minuten liep het spel nog niet goed. Sios kwam 2-0 achter. Gelukkig  pikten de spelers 
het goed op en kwamen ze terug naar 2-2. Helaas volgde daarna een lastige periode met veel 
balverlies en slordige passes. Sios kwam met 7-3 achter.                                                                                 
Maar de B1 uit Velp geeft nooit op en dit keer ook niet. De ruggen werden gerecht en er werd 
gestreden voor iedere bal. Het werd 7-7. KVZ had echter veel wissels en kon zo frisse krachten 

inzetten. De spelers van Sios werden moe.                                                                                   
Zo werd er uiteindelijk verloren  met 11-7. Al met al een mooie en spannende wedstrijd.  
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A.s. vrijdagmiddag KANGOEROEKLUPMIDDAG voor alle jeugdigen uit Velp en Presikhaaf. 

 

 
 

 
 

    

                 


