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Van de redactie:
Deze nieuwsbrief is een gezamenlijke uitgave van de
Hengelose handbalverenigingen Olympia en Donar.
Met deze week:
-

Olympia E2
Borhave E2
D.H.V. F1
D.H.V. F3

Olympia
Olympia
Olympia
Olympia

De Technische Commissie

Senioren
Olympia DS1
Avanti W. DS1
BWO DS3
Donar HS1
Donar HS2

Verslag F-jeugd
12
28
17
20

Stevo DA2
AAC/Swift Arnhem
Olympia DC1
D.S.V.D. DC2
Avanti W. D1
Olympia D2
Stevo D2
D.S.V.D. F1
D.S.V.D. F2

- 18
- 12
- 17
- 26
??

10 - 13
21 - 21
6 - 14
7 - 11
30 - 1
1 - 14
6 - 11
1 - 13
7-6

Eindelijk was het dan zover de eerste competitiedag is
aangebroken. Om 17.00 uur starten F1 en F2 tegelijk tegen
tegenstander DSVD F1 en F2. Voor F1 was het een moeilijke
wedstrijd de meisjes waren goed aan het vrijlopen maar
vergaten te kijken waar de bal was. De tegenstander was
net iets sneller en gooiden harder waardoor ze verloren
helaas met 13-1. De F2 speelden hun eerste wedstrijdje.
Zenuwachtig gingen ze van start en ze maakten er een
spannende pot van die eindigde in een overwinning 7-6.
Daarna werd het feest compleet gemaakt want beide
teams mochten oplopen met dames 1.

Programma weekend 9, 10 & 11 oktober
Senioren
D.S.O. DS1
Olympia DS2
Olympia DS3
Nieuwegein HS1
Ha–STU HS3
Jeugd
Combinatie DA2
Kwiek DB1
Combinatie DC2
Olympia D2
T.V.O. D1
Olympia E1

Olympia DS1
Langeveen DS1
Langeveen DS1
Donar HS1
Donar HS2

Olympia DA1
Olympia/Borhave B1
Olympia DC3
Combinatie D3
Olympia D3
Combinatie E1

uur
uur
uur
uur

Wij hebben voor de C2 een nieuwe trainer/coach: Maila
van Keimpema. Maila speelt zelf in de A-jeugd van
Olympia. Maila, wij wensen jou veel succes en plezier met
de C2 en wij zijn ontzettend blij dat jij deze mooie taak op
je hebt genomen.
Daarnaast loopt Indy Wormgoor maatschappelijk stage bij
de E1. Daarnaast helpt Jet ter Braak bij de E2 op de
vrijdag. Meiden, super dat jullie dat jullie helpen bij de Ejeugd.

Uitslagen weekend 3 & 4 oktober

Jeugd
Olympia DA1
Borhave/Olympia B1
Langeveen DC1
Olympia DC3
Olympia D1
Borhave D3
Olympia D3
Olympia F1
Olympia F2

09-10, 17.30
11-10, 09.45
11-10, 10.30
11-10, 09.00

Invulling technisch kader

Uitslagen afgelopen weekend
Programma komend weekend
Invulling technisch kader
Verslag F-jeugd
Verslag combiteam Borhave/Olympia
Van de ouders
Tv-Sportplezier
Verjaardagen

Kwiek DS2
Olympia DS2
Olympia DS3
EHC HS1
Cabezota HS1

E2
E2
F1
F2

10-10, 20.00 uur
uur
10-10, 20.15 uur
10-10, 18.55 uur
10-10, 21.00 uur
10-10, 19.00 uur

11-10, 14.20
10-10, 17.45
11-10, 11.20
10-10, 18.05
11-10, 10.50
10-10, 17.15

uur
uur
uur
uur
uur
uur

-- Gezellige drukte op de bank bij de dames --
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De dames hadden als tegenstander Kwiek Raalte.
Dat was echt super leuk!! Alle speelsters werden 1 voor 1
voorgesteld en dan klapten we onze handen warm.
De wedstrijd ging van start; oei wat gaat dat spel snel. We
hebben ze goed aangemoedigd maar helaas geen
overwinning. Maar dat mocht onze pret niet drukken. We
vonden het een super leuke ervaring en zeker voor
herhaling
vatbaar.
Dames,
begeleiding
en
activiteitencommissie bedankt voor deze leuke ervaring!
Namens alle kinderen F teams.

Van de ouders
Onderstaande speelsters mochten afgelopen weekend de
spits afbijten voor de F1. Zoals jullie zien hadden ze er
veel zin in! Goed gespeeld meiden en Sanne jij mag trots
zijn op je doelpunt. Helaas is het niet gelukt om de
winnende punten binnen te halen. Kanjers Xian en Lindy
hebben dit weekend de F2 mogen ondersteunen. En dat
hebben jullie uitstekend gedaan! En als mooie afsluiter,
het oplopen met Dames 1 en daar hoorde natuurlijk ook
ranja met een zakje chips bij.

Verslag combiteam Borhave/Olympia B1 (BOC
B1)
Afgelopen zondag kwam het combiteam dan voor het eerst
in competitie verband in actie. Zij spelen in de landelijk Bdivisie. Zondag speelden zij tegen een onbekende tegenstander nl. Swift Arnhem/AAC. Onze dames waren best wat
nerveus maar gingen als een raket van start. Het scorebord
liet een 4-1 stand zien. Langzamerhand kwamen de
speelsters van Arnhem ook meer in de wedstrijd en zagen
we een ruststand van 12-11 op het scorebord. Na de rust
lieten beide ploegen snel spel zien met voor beide teams
mooie uitgespeelde aanvallen met voldoende kansen. Het
combiteam bleef steeds aan de goede kant van de score. In
de laatste minuten werd het nog spannend en wisten de
dames uit Arnhem op gelijke hoogte te komen. Uiteindelijk
werd het 21-21! Een mooie pot handbal.
Wilt u deze dames ook eens zien handballen?
Aankomend weekend speelt dit team uit in Raalte, maar
zondag 18 oktober spelen zij om 11.30 uur thuis in sporthal
Veldwijk!! Komt u ze ook aanmoedigen???

Overigens worden niet alle thuiswedstrijden in de Veldwijk
hal gespeeld. De helft van de thuiswedstrijden vinden
plaats in Borne, sporthal ’t Wooldrik.
De prestaties van de Dames B1 kunnen ook gevolgd worden
via Facebook Borhave/Olympia B1

Tv-Sportplezier

Kinderen willen plezier tijdens het sporten. En geen
schreeuwende, ruziënde ouders langs de lijn. Verenigingen
willen een prettig en veilig sportklimaat op de club. En
ouders willen dat hun kind zich goed ontwikkelt en vrolijk
opgroeit.
Via het geïntegreerde web, social en mailplatform TvSportplezier
brengen
kinderen
met
een
eigen
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kinderredactie onder leiding van Jack van Gelder, ouders
en verenigingen dichter bij elkaar.

Verjaardagen komende week

Ouders worden door Jack en de kinderen geïnformeerd
over de potentie van sport voor de ontwikkeling van hun
kind. Voorwaarde is –vanzelfsprekend- dat kinderen blijven
sporten. En dat doen ze alleen als ze sport leuk blijven
vinden. Gelukkig kunnen ouders daar zelf veel aan doen.
Tv-Sportplezier geeft inzichten en tips om het kind positief
te ‘supporten’. Kinderen die lol hebben, blijven sporten.
Zo wordt Sportplezier ook eigenbelang voor de ouders.
Verenigingen worden door Jack en de kinderen geholpen
om beter contact met de ouders te maken. Speciaal voor
ouders van nieuwe sportertjes ontwikkelde Tv-Sportplezier
een concreet programma om van begin af aan een warme
band met deze nieuwe lichting ouder-supporters op te
bouwen. Betrokken ouders als supporters van Sportplezier,
dragen bij aan een prettig en veilig sportklimaat.
Voor de ouders

met Sportplezier blijven kinderen
sporten

Voor verenigingen

Sportplezier is de basis voor een
goede sfeer op de club

Voor kinderen

Sportplezier is wat kinderen willen

Ineke Grobben
Dyan Vicentie
Indy Wormgoor
Bram Koerselman
Sandra Visschedijk

7 oktober
7 oktober
9 oktober
12 oktober
13 oktober

Is jullie interesse gewekt???
Ga dan nu naar https://www.tvsportplezier.nl/ouder/ en
lees meer over wat we met ons allen kunnen doen om het
sportplezier te vergroten.
Of meld je aan via deze link om op de hoogte blijven via
Jack van Gelder en zijn kinderredactie.

Allemaal van harte gefeliciteerd en een hele fijne dag
gewenst!!!

Facebook en twitter
Volg ons op Facebook Olympia, Twitter Olympia &
Facebook Donar

