INFO
UITGAVE VAN SPORTINSTUIF DE LIEMERS

Nieuws
Nieuwe vrijwilligster
Sinds kort in Femke Arends vrijwilligster bij onze
instuif. Welkom Femke en veel plezier bij ons!
Nieuwe deelnemers
We hebben weer een aantal nieuwe deelnemers
mogen inschrijven. Julia, Nils en Henk uit Duitsland,
Quincy, Rian, Teun, Koen, en diverse bewoners van
Elver. Wij wensen jullie veel sportplezier bij ons!
Vergadering
Maandag 28 oktober is het bestuur bij elkaar geweest
om te brainstormen over de vraag wat we nodig
hebben om over 10 jaar nog te bestaan. Dit omdat we
weten dat de subsidies teruglopen, onze vrijwilligers
al op leeftijd zijn en er relatief weinig aanwas is van
jonge deelnemers.
Er zal een promotiefilm worden gemaakt over
de instuif, die we op meerdere manieren zouden
kunnen gebruiken. Denk hierbij aan deelnemers
en vrijwilligers werven, maar ook aan de financiën.
We hebben een vervolgvergadering afgesproken op
maandag 9 december. Mochten jullie ideeën hebben
laat het ons weten. Wij houden jullie op de hoogte.
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Herhaling reanimatie
Op woensdag 27 november is er weer een herhalingsles reanimatie gepland voor diegene die hun diploma
graag actueel willen houden. Wie mee wil kijken is ook
welkom.
Sinterklaas
Ook dit jaar zal de goedheiligman ons weer bezoeken
met zijn Pieten en wel op woensdag 4 december.
Die avond komt ons huisorkest Bacchus ook weer
een deuntje spelen. Het wordt vast weer een gezellig
avondje.
Kerstattentie
Op woensdag 11 of 18 december kunnen de
vrijwilligers een kerstattentie ophalen, dit als dank
voor al het vrijwilligerswerk bij de Sportinstuif.
Geen sport
Tijdens de kerstvakantie is er geen sportinstuif, want
eerste kerstdag en Nieuwjaarsdag vallen op een
woensdag

Lees verder op de volgende pagina
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Spindo
Vrijdag 27 december is er het jaarlijkse kersttoernooi
in sporthal de Bongerd in Doetinchem. Het
zaalvoetbalteam van Sportinstuif de Liemers doet
ook weer mee. Het toernooi begint om 09.00 uur
en eindigt om 17.00 uur. Kom die dag ons team
aanmoedigen.

Nieuwjaarsborrel
Woensdag 8 januari gaan we met de vrijwilligers een
nieuwjaarsborrel drinken na de instuif en het glas
heffen op het jaar 2020.

Stagiaires
Er zijn dit jaar weer een paar leerlingen van het Graafschap College die bij ons stage lopen.
Welkom en veel plezier en een fijne stagetijd bij onze instuif!

Voetbaltoernooi Sportinstuif de Liemers 2019
Op 21 september 2019 organiseerde Sportinstuif de Liemers voor de 29e keer het jaarlijkse
voetbaltoernooi. Deelnemers kwamen vanuit allerlei steden. Zo speelde de Liemers tegen diverse
voetbalclubs, namelijk; Vitree, Spindo, Mix Team, Groot Schuylenburg, de Ziep en Rees (Duitsland).
Wedstijd 1: Liemers - de Ziep (1-4):
Met veel enthousiasme begon de Liemers aan de
wedstrijd. De Liemers begon goed tegen de Ziep. Na
een aantal goede reddingen van Roy en een goal van
Jeroen werd de eindstand toch 1-4 voor de Ziep.

Penalty’s tussen de Liemers, Rees en Vitree 2:
De Liemers eindigde op een gedeelde vierde plek
samen met Vitree 2 en Rees. Als er teams gelijk
eindigden met een gelijk aan punten moesten de
teams penalty’s nemen.

Wedstrijd 2: Liemers - Vitree 1 (0-2):
De wedstijd tegen Vitree 1 ging gelijk op, maar Vitree
trok dit keer aan het langste eind en won de wedstrijd
met 0-2.

De drie teams mochten zes penalty’s nemen. Het was
ongelofelijk spannend en na de zes penalty’s hebben
de drie teams drie keer gescoord, dus weer gelijk.
De teams mochten nu 4 penalty’s nemen en daarvan
scoorde de Liemers er twee en door de geweldige
reddingen van Roy scoorde Rees en Vitree 2 beide
maar één keer.

Wij stellen voor: Femke, Jamie en Jelle.
Wedstrijd 3: Liemers - Vitree 2 (0-0):
De derde wedstijd tegen Vitree 2 was een spannende.
De Liemers kreeg kans op kans om de scoren te
openen. Ook gaf de Liemers weinig kansen weg, maar
wist zelf niet te scoren na een sterk optreden van de
Liemers. De wedstrijd eindigde in een 0-0.

Ik ben Femke de Reus, 18 jaar en ik
woon in Didam. Als sport voetbal ik
bij DVC 26 en ik speel in Dames 2.
Ik zit op het Graafschap College in
Doetinchem in het 2e jaar van de
opleiding Sport en Bewegen.

Ik ben Jamie Elbertsen, 17 jaar
en ik woon in Aerdt. Ik zit op het
Graafschap College en zit in het 2e
jaar van Sport en Bewegen. Zelf doe
ik aan handbal. Ik ben keeper bij
OBW A2

Ik ben Jelle van Alst, 18 jaar en ik woon
in Babberich. Ik zit op het Graafschap
College, Sport en Bewegen, leerjaar 3.
Voor het keuzevak aangepast sporten
ben ik als stagiair op de woensdagavond op de instuif. Zelf voetbal ik bij
OBW in Zevenaar en ik voetbal op de
zondagochtend in het 3e.
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Wedstrijd 4: Groot Schuylenburg - de Liemers (2-1):
Ook hier begon de Liemers goed. De Liemers
hield lang stand tegen de grote spelers van Groot
Schuylenburg. Ondanks het goede keepers werk
van Roy scoorde Groot Schuylenburg twee keer.
In de laatste paar minuten maakte Kylie het nog
spannend door een goal te maken, maar het was net
niet genoeg. De wedstrijd eindigde in 2-1 voor Groot
Schuylenburg.

Eindstand:
1. Spindo
2. Vitree 1
3. De Ziep
4. De Liemers
5. Vitree 2
6. Rees
7. Mix team
8. Groot Schuylenburg

Wedstrijd 5: Mix team - de Liemers (1-5):
De wedstrijd tegen het mix team begon met een
tegengoal, maar door een tactische aanpak van Gerry
won de Liemers met grote cijfers. Het spel was van
grote klasse en was geweldig om naar te kijken. De
doelpunten makers van de Liemers waren Sharon,
Bart en Kylie.
Wedstrijd 6 de klassieker:
Rees (Duitsland) - de Liemers (0-1):
De speelstrijd tegen Rees bleef de hele wedstrijd
spannend. Beide partijen kregen grote kansen, maar
in de laatste minuut scoorde Jeroen de winnende
goal op een Duitse manier. De einstand 0-1 voor de
Liemers.

Sportinstuif de Liemers
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