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

Uitslagen afgelopen weekend
Programma komend weekend
Grote Clubactie
Verslag D1
Verslag E1
Verslag E2
Algemene Ledenvergadering
Verslag pupillen van de week
Gezocht: prijzen voor de verloting
Word pupil van de week

Borhave DC2
Combinatie D1
Olympia D2
Olympia D3
Olympia E1
Kedingen E1
Borhave F1
Bornerbroek F1

Olympia DC3
Olympia/Donar D1
Vasse D1
Bentelo D1
W.H.C. E1
Olympia E2
Olympia F1
Olympia F2

25-10, 09.45
24-10, 17.30
25-10, 10.20
25-10, 11.10
25-10, 09.30
25-10, 09.50
25-10, 09.00
24-10, 18.50

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

Grote Clubactie tot en met 1 november

Uitslagen weekend 17 & 18 oktober
Senioren
Olympia DS1
Olympia DS2
Bentelo DS4
Donar HS1
Donar HS2

De Tukkers DS1
Hacol ’90 DS2
Olympia DS3
U.S. HS1
Blauw Wit HS1

Jeugd
Stormvogels DA1
Olympia/Borhave DB1
TDAS/EHC ‘95 DC1
Bentelo DC1
Olympia DC3
Olympia/Donar D1
Stormvogels D2
De Tukkers E1
Olympia E2
Olympia F1

25
14
11
28
25

Olympia DA1
Stevo DB1
Olympia DC1
Olympia DC2
Kedingen DC1
Stormvogels D1
Olympia D2
Olympia E1
B.W.O. E1
D.H.V. F2

- 22
- 17
- 16
- 26
- 36

22 - 5
31 - 7
9 - 28
29 - 10
8 - 17
28 - 2
2 - 16
4 - 15
9-5

Inmiddels hebben we de eerste verkoopboekjes retour. Alle
jeugdleden van Olympia hebben de tijd om t/m 01
november zoveel mogelijk loten te verkopen. Daarna
leveren jullie de verkoopboekjes in bij jullie coach.
Jeugd let op!
Ter stimulering ontvangen jullie per team van ieder
verkocht lot een bedrag van € 0,50 retour. Dit bedrag
mogen jullie als team besteden aan bv. een leuk
teamuitje. Op deze manier kunnen jullie als team veel geld
verdienen, doe dus extra je best.
Daarnaast krijgen de drie beste verkopers een leuke prijs
en het team wat gezamenlijk de meeste loten verkoopt
krijgt een clinic aangeboden van Dames 1.
Zet ‘m op, we kunnen met geld veel leuke dingen doen.
Met vriendelijke groet,
Bestuur Olympia

Jongens (en Kealin en Nikki) D1

Programma weekend 24 & 25 oktober
Senioren
V.O.C. DS2
D.H.V. DS1
Olympia DS3
Hellas HS2
AHV Achilles HS3
Jeugd
Olympia DA1
Voorwaarts DB1
Olympia DC2

Olympia DS1
Olympia DS2
Vasse DS1
Donar HS1
Donar HS2

Zenderen V. DA1
Olympia/Borhave B1
W.H.C. DC2

24-10, 21.00 uur
uur
24-10,
20.30 uur
25-10, 14.10 uur
25-10, 14.00 uur
25-10, 12.10 uur

25-10, 13.00 uur
25-10, 11.00 uur
25-10, 12.00 uur

Zaterdagavond stond de D1 in het voorprogramma van
Dames I. Onze jongens, met aanvulling van Kealin en Nikki,
moesten aantreden tegen het jongensteam van
Stormvogels. Ja u leest het goed, 2 jongensteams tegen
elkaar, tegenwoordig uniek in Twente en mooi om te zien.
We begonnen de wedstrijd geconcentreerd en al gauw
bleek dat wij als jongens team al een stuk verder zijn dan
het team van Stormvogels. Via een aantal mooie en
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makkelijke aanvallen liepen we al gauw uit naar 7-0. Teken
voor de coach om een aantal spelers op andere posities te
proberen, dit was even wennen, maar er werd prima
doorgespeeld. De wedstrijd leende zich prima om
aanvallend mooie dingen te laten zien, wat de heren (en
dames) ook prima uitvoerden.
Helaas werd het gezien het kracht en kwaliteitsverschil
(28-2 eindstand) nooit echt een wedstrijd, maar ondanks
dat was het leuk om weer eens tegen alleen maar jongens
te ballen. Volgende week staat de altijd lastige
uitwedstrijd tegen de koploper Combinatie op het
programma om 17.30 uur in Losser, een wedstrijd waarin
we vol aan de bak moeten en na 2 makkelijke
overwinningen, hals rijkend naar uit kijken.
Kealin en Nikki bedankt voor het mee spelen en Marlyn
bedankt voor het fluiten.

vast van de spanning want BWO scoorde de 4-3. Met nog 10
minuten te spelen konden enkele supporters de spanning
bijna niet meer aan. Gelukkig scoorden we de 5-3 en de 63. Een zucht van verlichting ging er door de veldwijkhal
toen de 7-3 viel. Na 8-3 werd het 8-4 met nog 5 minuten te
spelen. Onze toppers bleven goed geconcentreerd spelen
en Martijn scoorde 9-4. Met nog 1 doelpunt voor BWO werd
de eindstand 9-5. Goed gedaan toppers van de E2
De supporters

Algemene ledenvergadering

Groetjes
D1

Verslag E1
De jongens en meiden van de E1 mochten naar Albergen
voor de 2e wedstrijd. We begonnen met Guus in het doel
en hij deed dit erg goed. Het begin was voor Olympia. Wij
konden steeds wel iemand vinden die goed vrij stond en
kon scoren. En zodoende gingen wij rusten met een 2-10
voorsprong. Na de rust ging Dewi op doel en ook zij stond
goed te keepen. Ook in de 2e helft waren wij veel beter.
Goed samenspel en een paar mooie break-outs hielpen ons
aan een mooie 4-15 overwinning. Komende zondag spelen
wij thuis tegen koploper WHC om 09.30 in De Veldwijk-hal.
Wij staan 2e en hopen op veel publiek! Tot zondag in
Veldwijk!

Verslag pupillen van de week
Wij, Jade en Sterre, waren de pupillen van de week. Wij
spelen in de E1. Afgelopen zaterdagavond mochten wij
meelopen/meekijken bij dames 1. We vonden het
spannend maar ook hartstikke leuk. Het was een hele
spannende wedstrijd en gelukkig hebben wij gewonnen. Na
afloop was iedereen superblij en kregen wij een shirt met
alle namen erop. Ook kregen wij drinken en een zakje
chips. Dames 1 en begeleiding; wij vonden het erg leuk en
wij hopen dat jullie nog veel punten gaan halen. Succes!

Romy en Mieke

Verslag E2

De toppers van de E2 moesten hun derde wedstrijd tegen
plaats genoot BWO. Na 2 goede wedstrijden, die helaas
verloren gingen, waren onze toppers er vandaag op
gebrand om te winnen. Fanatiek maar een beetje
gespannen begonnen ze aan de wedstrijd. Na 10 minuten
spelen viel het eerste doelpunt helaas voor BWO. Maar daar
lieten we ons niet door uit het veld slaan. Al snel scoorden
we de 1-1 en de 2-1 door Luuk. BWO scoorde 2-2 en direct
daarna een mooi doelpunt van Meike die de ruststand op 32 bracht. De 2e helft begon weer net zo spannend en in de
16e minuut scoorden we de 4-2. Het publiek van Olympia
zat op het puntje van de banken en hield elkaars handen

Groetjes van Jade & Sterre
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Gezocht: prijsjes voor de verloting
Tijdens de thuiswedstrijden van dames 1 en heren 1 wordt
telkens een verloting georganiseerd, waar leuke prijsjes
gewonnen kunnen worden. Voor deze verloting zijn wij op
zoek naar leuke prijzen. Dus kunt u ons daarbij helpen, of
kent u iemand die ons kan voorzien, laat het ons dan weten
door een mailtje te sturen naar olympiahgl@handbal.nl of
hhvdonar@handbal.nl.

Oproep E-jeugd: Pupillen van de week
Hallo E-pupillen!! Wij zijn voor dit seizoen weer op zoek
naar pupillen om ons aan te moedigen!!
Wat houdt pupil van de week zijn precies in?
-

Verjaardagen komende week

-

Je maakt de wedstrijdbespreking voor de wedstrijd
in de kleedkamer mee;
Je mag een wedstrijdshirt van dames 1 aan;
Je mag met ons mee warmlopen;
Je mag proberen te scoren bij de keepster van de
tegenstander;
Je mag de hele wedstrijd bij ons op de bank
plaatsnemen en ons aanmoedigen;
In de rust krijg je nog wat lekkers te eten en te
drinken;
Na afloop van de wedstrijd krijg je nog een leuk
aandenken.

Dus zit jij in de E1 of E2 en lijkt het je leuk om bij Dames 1
op de bank te zitten?! Geef je dan nu op voor één van de
wedstrijden uit onderstaand schema!
Bram van Dongen
Anne Wolkotte
Han Heijt
Siny Weegink
Manon Benerink
Jelle Hoekstra
Cheyenne Schutten
Mario Vije

23
23
24
24
25
26
27
27

oktober
oktober
oktober
oktober
oktober
oktober
oktober
oktober

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

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

Datum
Zaterdag 31 okt. 2015
Zaterdag 14 nov. 2015

Tijd
19.00
19.00

Tegen
V.V.W.
Voorwaarts

Zaterdag 28 nov. 2015

19.00

Z.A.P.

Zaterdag 19 dec. 2015
Zondag 17 jan. 2016
Zondag 31 jan. 2016
Zaterdag 20 feb. 2016
Zaterdag 12 mrt. 2016
Zaterdag 2 apr. 2016

19.00
12.45
12.45
19.00
19.00
19.00

K.S.V.
D.S.O.
V.O.C. 2
Stevo
V&S
Nieuw-Heeten

Je kunt je opgeven via:
Lisa Veltman
lisaveltman@hotmail.com
Lauret Krijnsen
lauretkrijnsen_91@live.nl
Met sportieve groet,
Dames 1

Pupillen

Lissy
Snoeyer

