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                                                      Mededelingnr. 23 seizoen 2017/2018 
 

  Agenda 
  

Zaterdag 17 februari 2018 : KangoeroeKlup om 09.30 uur in de gymzaal van de Dumpel. 
          

Programma zaterdag 17 februari 2018 
Aanw. Aanv Thuis Uit Coach Sporthal Plaats 
14.00 15.10 SKF B4 Sios ’61 B1      ? SKF-hal Veenendaal  
14.30 16.10 Olympia ’22 3 Sios ’61 1  ‘t Timpke Borculo  
        

Sios ’61 B1 
Dames: Kaya, Femke, Erina, Maud 

Heren:  Alexander, Julian, Martijn, Neo, Tymon.   
Chauffeurs s.v.p.  Esther, Bogna en Olga 
Sporthal SKF hal, Wageningselaan te Veenendaal 
 
Sios ’61 1 
Dames: Ella, Christel, Carlijn, Nienke, Suzanne, 
Heren:  Giamiro, Joost, Jacco, Engelbert 

Chauffeurs s.v.p.: Giamiro, Engelbert 

Sporthal ’t Timpke, Haarloseweg te Borculo0T Borculo 
 

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 

 

Kantine de Rietgans 
Begin februari hebben Peggy, Christel, Gerdie en Adriaan de kantine aan een schoonmaakbeurt 
onderworpen. Dank voor jullie inzet. Zo zie je maar weer dat achter de schermen altijd weer mensen 
druk zijn voor onze en jullie club. 
 
Datums om te noteren of te onthouden 

  

 
5 – 10 maart 2018 Collecteweek Jantje Beton 

 

 
9 en 10 maart 2018 NL Doet  
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Vriendenloterij 

 
 

 
 

Afgelopen maandagavond heeft het Sios ’61-belteam 📞 ☎️  loten verkocht van de 

Vriendenloterij waarvan maandelijks € 6,75 per lot naar Sios ’61 gaat. Omdat we maar liefst 35 
nieuwe deelnemers hebben geworven, krijgt Sios ’61 maar liefst € 850 aan bonus. Daarnaast 

hebben enkelen die al een lot hadden deze nu gewijzigd: de € 6,75 gaat nu naar Sios ’61. 
Daarnaast zijn ook enkele eenmalige bedragen ontvangen van hen die Sios ’61 een warm hart 
toedragen. Heel veel dank daarvoor, uiteraard ook dank aan de vele nieuwe deelnemers.  
Als laatste dank aan het belteam Diana, Joost, Ella, Elles, Edyta en Dinant. Arne verzorgde het 
belteam met een hapje en drankje. 
Het dak van onze kantine is na ongeveer 40 jaar aan vervanging toe en dat kost veel geld, maar we 
willen ook droog zitten natuurlijk. Dus …. 

Op naar de collecte van Jantje Beton.                                                                                                                       
 
Wedstrijduitslagen                                                                                                                        
Sios ’61 D1 – Zwaluwen D1 8 – 18                                                                                            

Sios ’61 1 – Regio 3 21 – 20                                                                                                                  
In het begin van de wedstrijd was het aftasten, Sios ’61 speelde zeer onrustig, het team probeerde 
eigenlijk te snel, iets te forceren, maar nadat de onrust wat weg was, scoorde de ploeg toch mooi 
de 1-0. Regio uit Vaassen was hier totaal niet van onder de indruk, en kon vrijuit spelen. Na een 5-
3 voorsprong leek Sios ’61 het eerste gaatje te slaan, echter Regio sloeg keihard terug en het nam 
zeer brutaal een 5-7 voorsprong. Na een achterstand van 6-8, rechte de ploeg uit Velp haar rug, 

eindelijk werden de vooraf gemaakte afspraken nagekomen en kon men met mooi aanvalsspel de 
wedstrijd weer omdraaien. Twee minuten voor de rust stond er een 13-10 op het scorebord, Regio 
nam hier geen genoegen mee en kwam terug tot 13-12. Na de pauze was Sios ’61 iets de 
bovenliggende partij maar Regio kon steeds weer aanhaken, zo ontstond er een ware triller. Sios 

’61 steeds met een kleine voorsprong en steeds weer het antwoord van Regio. Sios ’61 toonde op 
dat moment wel vechtlust en Regio kwam onder grote druk te staan. Twee minuten voor tijd stond 
het 21-19, de Velpse formatie liet toen de bal rondgaan Maar in de slotfase wist Regio de stand 

toch nog terug te brengen tot 21-20. In een zinderende laatste minuut, waar Sios ’61 de kans 
kreeg op de definitieve beslissing was ook nog een laatste aanval van Regio. Deze had geen succes 
en zo won Sios ’61 met 21-20. 

    

                 


