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                                                      Mededelingnr. 20 seizoen 2017/2018 
 

  Agenda 
  

Zaterdag 27 januari 2018 : KangoeroeKlup om 09.30 uur in de gymzaal van de Dumpel 
          

Programma zaterdag 27 januari 2018 

Aanw. Aanv Thuis Uit Sporthal Plaats coach 
11.30 12.30 Apeldoorn B3 Sios ’61 B1 Zuiderpark Apeldoorn Joost/Engelbert  
14.30 15.45 Apeldoorn 7 Sios ’61 1 Zuiderpark Apeldoorn   

  

Opstelling: 
Sios ‘61 D1 
Wedstrijd gaat niet door i.v.m. teveel afschrijvingen. Deze wordt waarschijnlijk verplaatst. 
 
Sios ’61 B1 
Dames: Kaya, Femke, Erina, Maud 

Heren:  Alexander, Julian, Martijn, Neo, Tymon.   
Chauffeurs s.v.p.  Edyta, Patrick, Liane 
Sporthal Zuiderpark, 1e Wormenseweg 213 te Apeldoorn 
 
Sios ’61 1 
Dames: Ella, Christel, Carlijn, Nienke, Suzanne, 

Heren:  Giamiro, Joost, Jacco, Engelbert 

Chauffeurs s.v.p.: Christel, Ella 
Sporthal Zuiderpark, 1e Wormenseweg 213 te Apeldoorn 
 
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 
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Op maandagavond 12 februari is het bij Sios ’61 Vriendenloterijavond. Een aantal leden gaan vanuit 
de kantine de Rietgans bellen om zoveel mogelijk loten aan leden, ouders van leden en andere 
familieleden of belangstellenden te verkopen.  
Door deze belavond ontvangt Sios ’61 € 500 en als wij 50 loten weten te verkopen ontvangen we 

nog eens een bonus € 750. Een lot kost maandelijks € 13,50. Een aantal leden nemen reeds deel 

aan de Vriendenloterij, waarbij de helft van de opbrengst naar de clubkas van Sios ’61 gaat en … u 
kunt hele mooie prijzen winnen tot € 100.000 en auto’s. 
 
Dus… Koop een Vriendenlot en steun onze vereniging. 
 
Korfballeague finale 

Op 7 april 2018 wordt de Korfballeague-finale gespeeld om 16.00 uur in ZiggoDome. Onze club 
gaat daar ook weer gezamenlijk naar toe. Komende convocatie of via de groepsapps meer 
daarover. Noteer de datum vast in uw agenda.  
 

 
 
 

Wedstrijdverslagen 
Reehorst B1 – Sios ’61 B1 4 – 7  
Vol enthousiasme en met een vervangende coach werd de wedstrijd gespeeld. Al gauw kwam Sios 
op een  voorsprong. Mooie aanvallen, vlot combinatiespel en goede doelpunten resulteerde in een 
ruststand van 3-5 voorsprong voor Sios. In de rust werd er onderling overlegd en werd een plan 
voor de tweede helft bedacht.                                                                                                                
De tweede helft begon echter met een score voor Reehorst. Het bleef daarna de hele wedstrijd 

spannend. Alleen Sios wist nog tot een paar mooie scores te komen. De verdediging van het B1-
team zat goed in elkaar, daardoor wist de tegenstander niet meer te scoren. Zo werd uiteindelijk 
verdiend met 4-7 gewonnen. 

DOS/WK 5 – Sios ’61  1 13 – 20                                                                                                       
Vanaf het begin was het de Velpse ploeg die de bovenliggende partij was, dit resulteerde al snel in 

een mooie 0-4 voorsprong. Daarna was het wedstrijdbeeld gelijk opgaand, met scores aan beide 
kanten. Verdedigend had Sios ’61 het wel goed voor elkaar, DOS/WK had veel moeite met het 

zakken van de heren.                                                                                                                  
Op het einde van de eerste helft was het de thuisploeg die het verschil weer terug bracht tot 3 
punten, echter de laatste aanval van Sios bracht toch nog de 8-12 voorsprong.                                  
Na de pauze was het mede door een wissel aan Enschedese zijde, tijdelijk wat onrust in het team 
van Sios ’61, mede daardoor stokte de aanval en DOS/WK kwam terug tot 11-13. Daarna vond Sios 
’61 het genoeg, de ploeg heeft meerdere spelers die kunnen scoren. DOS/WK gaf eigenlijk teveel 

ruimte en de ploeg uit Velp maakte daar gretig gebruik van.                                                                           
Het gat werd groter en groter, mede doordat de thuisploeg het aanvallend niet meer zag zitten, 
kwam de zege niet meer in gevaar. De 13-20 eindstand was een terechte afspiegeling van de 
wedstrijd, een mooie revanche na de nederlaag van vorige week. 
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