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                                                      Mededelingnr. 24 seizoen 2017/2018 
 

  Agenda 
  

Donderdag 22 februari 2018 : Vergadering Velp voor Oranje (Koningsdag) in de Rietgans.    

 Aanvang 19.30 uur. Bardienst: Ella en Henk 
 : Vergadering met EKCA, Wesstar, Rheko, Oost Arnhem en Sios   

 bij EKCA. Thema is het promoten van korfbal in onze regio.    
 Aanvang 20.00 uur. Dinant zal Sios ’61 vertegenwoordigen. 

Vrijdag 23 februari  : Competitiewedstrijd Sios ’61 B1. Aanvang 19.00 uur 
: Sios ’61 D1 traint met Kombifit in de gymzaal 

Zaterdag 24 februari 2018 : KangoeroeKlup om 09.30 uur in de gymzaal van de Dumpel. 
          

Programma vrijdag 23 februari 2018 
Aanw. Aanv Thuis Uit Coach Scheids Scorebord 
18.30   19.00 Sios ’61 B1 Rheko B2 Joost Jacco Liane  

 

Programma zaterdag 24 februari 2018 
Aanw. Aanv Thuis Uit Coach Scheids Scorebord 
12.15 12.40 Sios ’61 B1 KVZ B3 Joost/Engelbert Giamiro Ruud  

13.15 13.45 Sios ’61 D1 Melynas D1 Giamiro/Jacco Engel Peggy  
14.15 14.50 Sios ’61 1 KVZ 5  Jan Maud, Martijn  

 

Sios ’61 D1 
Dames: Maya, Sofia, Lindsey 
Heren:  Glenn, Ruben, Stein, Neyo, Luwe, Nick 
 
Sios ’61 B1 
Dames: Kaya, Femke, Erina, Maud, Carlijn 
Heren:  Alexander, Julian, Neo, Tymon.   

 
Sios ’61 1 
Dames: Ella, Christel, Carlijn, Nienke, Suzanne, 

Heren:  Giamiro, Joost, Henk, Engelbert. Reserve: Alexander en Julian 

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 
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Veel kinderen kunnen niet naar een club of verenging om daar lekker te 
bewegen of avontuurlijke activiteiten te ondernemen. Daarom steunt Jantje Beton organisatie om 
extra geld op te halen voor de clubkas. Sios ’61 kan in de week van 5 tot en met 10 maart meer 
collecteren tijdens de Jantje Beton Collecte. En met de collecte is 50% van de opbrengst voor de 
clubkas. De andere 50% besteedt Jantje Beton aan speelprojecten in heel Nederland. Zo komen we 
met elkaar in actie voor meer buitenspelen.                                                                                            

Het bestuur wil graag weer een beroep doen op leden, ouders van jeugdleden en jeugdleden om te 
collecteren. Op dinsdagavond 6 maart gaan de spelers en speelsters van D1 in een wijk collecteren 
om 18.00 uur. Voor de vrijdagavond geldt dat voor S1, B1 en de Kombifitters gaan collecteren om 
18.00 uur.  

   Op zaterdagmorgen 10 maart a.s. doet Sios ’61 ook weer mee met NL DOET 
om allerlei klussen rondom onze accommodatie verrichten. Wat moet er allemaal gebeuren: Als het 
weer toelaat schilderklussen aan de buitenkant van de kantine. De keuken schoonmaken en 
ordenen. Het terras moet schoongemaakt worden, de garagebox met korfbalpalen en de andere 
garagebox moeten opgeruimd worden. Zodat we klaar zijn voor het voorjaar. Daarnaast willen we  

een rookplek inrichten.                                                                                                             
We hopen dat aantal leden en ouders willen helpen, zodat we een het voorjaar met een mooie 
kantine en omgeving kunnen starten.                                                                                  

Wedstrijduitslagen                                                                                                                        
SKF B4 – Sios ’61 B1 10 – 9                                                                                                            

Het was een spannende wedstrijd waarbij SKF aan het langste eind trok. Bij sport hoort winnen en 
verliezen. We kunnen nog steeds kampioen worden en hebben dat nog in eigen hand. Dan moeten 

wel de resterende wedstrijden gewonnen worden, om te beginnen a.s. vrijdagavond tegen Rheko. 
Hopelijk komen veel ouders en supporters ons aanmoedigen.                                                                 

.                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

 

               

Olympia ’22 - Sios ’61 6 – 20                                                                                                 

Vanaf het begin was Sios ‘61 bij de les, de eerste aanval probeerde met lange aanvallen tot score 
te komen. De 0-1 was ook snel een feit, maar Olympia counterde wel gelijk de 1-1. Daarna was het 
Sios ’61 die de bovenliggende partij was, men scoorde er lustig op los. Olympia probeerde het wel 
maar was niet zuiver.                                                                                                                        

Van harte gefeliciteerd 
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Via een 1-3 liep de ploeg uit na een mooie 2-9 voorsprong. De thuisploeg had het toen eigenlijk wel 
gezien, Olympia wisselde volop en bracht jeugd in de ploeg. Echter Sios ’61 trok zich daar weinig 
van aan en ging de pauze in met een 4-14 ruststand.                                                                         

De tweede helft was aan beide kanten rommelig, de senioren van Sios ’61 kregen veel ruimte maar 
verzuimden. Mede door het vele wisselen van Olympia bleef er steeds onrust in beide 
vakken. Echter de overwinning kwam totaal niet in gevaar, Sios liep wel wat verder uit na een 5-18 
voorsprong.                                                                                                                                         

In de laatste minuten speelde de Velpse formatie de wedstrijd mooi uit en won met 6-20, het 
kampioenschap was een feit, de ploeg won 10 van de 11 wedstrijden. Een mooie geste na afloop 
van de wedstrijd, Olympia ’22 feliciteerde de ploeg uit Velp met een staande ovatie.                                                                           

    

                 


