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                                                      Mededelingnr. 21 seizoen 2017/2018 
 

  Agenda 
  

Zaterdag 3 februari 2018 : KangoeroeKlup om 09.30 uur in de gymzaal van de Dumpel.      
  Tevens zullen 3 deelnemers namens Sjors Sportief deelnemen    
 aan de KangoeroeKlup. Na afloop drinken we limonade met een    
 versnapering. 

Maandag 5 februari 2018 : Bestuur vergadert om 19.30 uur.  
          

A.s. zaterdag worden er geen competitiewedstrijden gespeeld.  
 
LET OP: AANVANGSTIJDEN ZIJN AANGEPAST!!!!!! 
Programma zaterdag 10 februari 2018 

Aanw. Aanv Thuis Uit Sporthal Plaats scorebord 
15.00 15.35 Sios ’61 D1 Zwaluwen D1 Giamiro/Jacco Engelbert Suzanne G  
16.10 16.40 Sios ’61 B1 Rheko B2 Joost/Engelbert Jacco Liane  
17.05 17.45 Sios ’61 1 Regio ’72 5  ?? Femke, Erina  
        

  

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 

 

 
Datums om te noteren of te onthouden 

                                        
10 februari 2018  Klaverjassen in de Rietgans 

 

 
12 februari 2018 Avond van de Vriendenloterij 

 
5 – 10 maart 2018 Collecteweek Jantje Beton 

 

 
9 en 10 maart 2018 NL Doet  

 
 
U leest het, naast korfballen zijn vele andere nevenactiviteiten,  (financiële) acties om de vereniging draaiende te 

houden. Het bestuur gaat er vanuit dat iedereen zijn of haar steentje bij zal dragen.  
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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. De kosten zullen ongeveer € 30 per persoon kosten (inclusief 

vervoer met trein). 

Je kunt je opgeven bij Edyta via de app: 0653233927 of edy@hopjes.net.                  

S.v.p. opgeven voor 15 februari 2018. 
 

 
 
 
Wedstrijdverslagen 
Apeldoorn B3 – Sios ’61 B1 
Halverwege het zaalseizoen is het spannend in de poule bij Sios’61 B1, er wordt gestreden voor 
ieder punt. Er zijn nog vier ploegen die strijden voor het kampioenschap.                                              
Ook in de uitwedstrijd tegen Apeldoorn was het zaterdag spannend van begin tot het eind. De 

eerste score was voor Sios. Apeldoorn scoorde gelijk tegen. Zo ging het de hele wedstrijd. Het 
verschil was nooit meer dan 1 punt. Vloeiende aanvallen waren aan beide kanten te zien. Al werd er 
niet veel gescoord. De ruststand was 3-4.                                                                                       
De kansen waren er wel, zeker ook in de tweede helft, er werd soms wat onrustig gespeeld en de 
gladde vloer had zeker invloed op het spel. Er werd geknokt tot de laatste seconde en dankzij een 
mooi afstandsschot werd de eindstand 7-7. Een goede afspiegeling van de wedstrijd. 

Apeldoorn 7 – Sios ’61 1 11 – 24                                                                                                              
Vanaf het begin was Sios ’61 bij de les, een mooie ingestudeerde vrije bal was de 
openingsscore. Daarna deed Apeldoorn wat terug, echter het vervolg was voor Sios ’61. Met mooi 
aanvalsspel, en inzet liet de ploeg zien dat er niks viel te halen, via een 1-6 was de ruststand 3-12. 
Na de rust was het weer de Velpse formatie met de scores, het verschil was veel te groot en de 
voorsprong liep zelfs op naar 7-21. In het midden van de 2e helft was er wat verslapping bij      
Sios ’61. Op zich begrijpelijk, Sios ’61 leek het een beetje te geloven, Apeldoorn kreeg wat geloof in 

de wedstrijd terug en scoorde vier keer achter elkaar en kwam iets te terug 11-21.                             
Daarna vond Sios’61 het genoeg, men hervond zich, en nam weer het initiatief en scoorde op het 
einde nog drie keer, de eindstand van 11-24 was geenszins geflatteerd, de ploeg uit Velp blijft op 
kampioenkoers. 
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