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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
Voor alle trainers van Olympia
Lief- en leedregeling Olympia
Wedstrijdverslag Combiteam B1
Wedstrijdverslag D1
Wedstrijdverslag D3
Wedstrijdverslag E1
Wedstrijdverslag E2
Wedstrijdverslag dames1
Wedstrijdverslag(je) Heren1

01-11, 10.00
01-11, 09.50
01-11, 10.35
31-10, 17.55
31-10, 18.00
31-10, 18.00

Dit seizoen organiseert de Technische Commissie een
drietal bijeenkomsten voor alle trainers van Olympia. Het
doel van de bijeenkomsten is elkaar beter te leren kennen,
doornemen technisch beleidsplan, ervaringen delen en
ruimte creëren voor ideeën, vernieuwingen, afstemming en
vragen. De eerste bijeenkomst is gepland op
maandagavond 2 november om 19.30 uur - 21.30 uur in de
kantine van Donar/Olympia. We hopen op een grote
opkomst voor een gezellige en leerzame avond!
Opgeven via linda.broersma@kpnmail.nl.

Lief- en leedregeling Olympia

Senioren
V.O.C. DS2
D.H.V. DS1
Olympia DS3
Hellas HS2
AHV Achilles HS3

Olympia DS1
Olympia DS2
Vasse DS1
Donar HS1
Donar HS2

33 - 20
Uitgesteld
7 - 16
26 - 28
31 - 19

Jeugd
Olympia DA1
Voorwaarts DB1
Olympia DC2
Borhave DC2
Combinatie D1
Olympia D2
Olympia D3
Olympia E1
Kedingen E1
Borhave F1
Bornerbroek F1

Zenderen Vooruit DA1
Olympia/Borhave B1
W.H.C. DC2
Olympia DC3
Olympia/Donar D1
Vasse D1
Bentelo D1
W.H.C. E1
Olympia E2
Olympia F1
Olympia F2

Uitgesteld
14 - 24
15 - 9
18 - 14
7-7
27 - 2
4 - 10
11 - 11
13 - 2
3 - 10
9-0

Programma weekend 31 oktober & 1 november

Jeugd
Avanti W. DA2
S.D.O.L. DB1
R.S.C. DC2
Avanti W. DC2

De Tukkers D1
Olympia D2
Olympia D3
Olympia E2
Combinatie F1
Combinatie F2

Voor alle trainers van Olympia

Uitslagen weekend 24 & 25 oktober

Senioren
Olympia DS1
Olympia DS2
Zenderen V. DS2
Donar HS1

Olympia/Donar D1
Zenderen V. D1
W.H.C. D2
Bentelo E1
Olympia F1
Olympia F2

V.V.W. DS1
Stormvogels DS1
Olympia DS3
E&O HS2

31-10, 19.00
uur
01-11,
11.00
01-11, 12.45
31-10, 20.30

De lief- en leedregeling geeft aan op welke wijze er binnen
de vereniging aandacht besteed wordt aan bepaalde
feestelijke of verdrietige gebeurtenissen. De regeling is van
toepassing op alle betalende leden, ereleden, trainers en
coaches. Het kan zo maar eens gebeuren dat een lid van
onze vereniging tijdelijk niet meer aan de activiteiten kan
deelnemen door een blessure, ziekte of een ander
ongemak. Uiteraard wil het bestuur diegenen die dit
overkomt een hart onder de riem steken en bijdragen aan
het herstel door middel van het sturen van een kaart of
anderszins. Een voorwaarde hiervoor is wel dat we het
moeten weten. Hiervoor doen we een beroep op ieder lid
van onze vereniging. Mocht je een dergelijk geval weten,
stel ons er van op de hoogte!! Wij zorgen dan dat er
aandacht aan wordt besteed.
Stuur een email naar Carolien Schutten mail adres
cfmschutten@home.nl.
Carolien voert in overleg met de overige bestuursleden de
hiervoor vastgestelde regelingen uit. Het in kennis stellen
kan geschieden door: het lid zelf, een medespeler, een
commissielid of derden. De navolgende gebeurtenissen
komen hiervoor in aanmerking:
•
Geboorte
•
Huwelijk
•
Jubileum of huwelijk (bij een 12 ½-, 25-, 40-, 50of 60- Jarig huwelijk)
•
Ziekte/blessure
•
Overlijden
Het bestuur zal in de praktijk ook geconfronteerd worden
met zaken waarin de bovenstaande regeling niet voorziet.
Op dat moment wordt gehandeld naar bevinding van zaken.

Verslag combiteam Borhave/Olympia B1
Olympia DA1
Olympia/Borhave B1
Olympia DC1
Olympia DC2

01-11, 13.50
31-10, 17.45
31-10, 19.15
01-11, 11.50

In alle vroegte (tenminste dat vind ik) vertrokken wij
richting Twello. Een tegenstander waar Olympia B1 vorig
jaar al tegen had gespeeld en waarvan we wisten dat het
een pittige tegenstander kon zijn. We kwamen wat sloom
uit de startblokken dus ook de dames vonden het denk ik
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vroeg…… Echter na een kwartier spelen stonden we voor
(4-8). Het verschil van vier doelpunten bleef tot in de rust
(9-13). Na de rust leek het erop dat we iets actiever gingen
spelen. Er werden fraaie aanvallen opgezet en we
probeerden op tempo te blijven spelen. Veel ruimte was er
voor onze cirkelloper en de instartende hoekspelers. Zo
konden we de voorsprong langzaam uitbreiden en na 60
minuten stond er een verdiende overwinning (14-24) op het
scorebord!!!

wedstrijd is geworden 4-10. Op naar volgende week tegen
WHC D2.

Na 4 wedstrijden te hebben gespeeld staan we samen met
E&O B1 aan kop in de competitie. Noteert u vast de datum
van 8 november in uw agenda. Om 11.35 uur spelen wij dan
de topper tegen E&O in Borne sporthal ’t Wooldrik. We
kunnen dan zeker veel toeschouwers gebruiken.
Groetjes Karen Meijer, begeleidster combiteam
De D3 vol in actie

Verslag D1
Zaterdagavond stond de uitwedstrijd tegen Combinatie in
losser op het programma. Met een wedstrijd meer gespeeld
stond Combinatie boven aan dus het beloofde een
spannende wedstrijd te worden. Met op beide doelen een
keepster van de Twentse handbal school beloofde het een
wedstrijd te worden met weinig doelpunten en zo
geschiede. Ondanks het beetje sloom ogende spel werden
er van beide kanten mooie aanvallen op de mat gelegd en
werd er goed verdedigd en super gekeept. Met een stand
van 4-3 voor combinatie gingen we rusten. De jongens en
Nikki en Keatlin werden nog eens extra opgepept en
begonnen we goed aan de 2e helft. Wel bleven we tot 6-6
telkens tegen een achterstand aan kijken. Vlak voor tijd
viel de 7-6 voor Combinatie en na een laatste
krachtsinspanning brachten we de eindstand op 7-7.
Goed gespeeld heren en dames!!

Verslag team E1
De toppers van de E1 moesten in Veldwijk tegen koploper
WHC. We wisten al dat dit een zware wedstrijd zou worden
maar toch gingen wij positief de wedstrijd in. Het ging
vanaf het begin gelijk op. We speelden weer goed samen.
Deze wedstrijd was vooral Joris aanvallend op dreef. Hij
stond steeds mooi vrij op de rechterkant en scoorden maar
liefst 7 keer vanuit de hoek! Wij gingen rusten met een 5-5
stand. Na rust een keeperswissel: Kim ging keepen en Guus
ging het veld in. Ook de gehele 2e helft bleef het
spannend. We kwamen achter met 8-10 maar gaven even
gas en stond het 10-10. In de slotfase scoorden beide teams
nog 1x zodat er een mooie 11-11 einduitslag op het bord
stond. Iedereen superhard gewerkt en wij zijn superblij
met dit verdiende punt. Jolien, bedankt voor het fluiten.
Romy en Mieke

Verslag D3
Verslag E2

De toppers van D3

Op zondag 25 oktober stond de derde wedstrijd van het
seizoen op het programma en moesten de meisjes van D3
tegen Bentelo D1. Het was een leuke wedstrijd om naar te
kijken, de dames waren lekker fanatiek. Echter was het
geluk meer aan de kant van Bentelo en gingen zij na 40
minuten met de winst naar huis. De eindstand van deze

Na de top wedstrijd van vorige week moesten we dit keer
afreizen naar het verre Wierden. Met een extra uur slaap
begonnen we om 09.45 uur (wintertijd) aan de wedstrijd.
We begonnen goed maar helaas na 4 minuten spelen kregen
we een doelpunt tegen. Na 10 minuten spelen schoot Luuk
op de paal. De spanning was on te snijden. Helaas kregen
we direct een Brake out tegen en werd het 2-0 voor
Kedingen en scoorden ze na 13 minuten 3-0 en de 4-0 en de
5-0. Handballend waren we niet slechter maar de keeper
van Kedingen was te goed. Bij rust was de stand 7-0 voor
Kedingen. Hoewel we goed samen speelden lukte het niet
om een doelpunt te maken. We begonnen goed de tweede
helft maar Kedingen was gewoon te sterk. Na 8 minuten in
de tweede helft scoorde Martijn 10-1 en was de eer gered.
We bleven knokken voor elke meter wat door het mee
gereisde publiek zeer werd gewaardeerd. Na 13 minuten
scoorde Lissy na een mooie aanval 12-2 met applaus van
het publiek. De wedstrijd ging de 2e helft gelijk op.
Kedingen scoorde met nog 1 minuut te spelen de 13-2.
Ondanks de stand was het een leuke wedstrijd. Bedankt E2!
De supporters
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Verslag dames 1

Verslag heren 1 Donar

Aangekomen in Amsterdam werden getrakteerd op een
mooie Europese wedstrijd van V.O.C. 1 tegen een Belgische
club. Later dan gepland begon onze wedstrijd tegen dames
2 van V.O.C. We hadden ons voorgenomen om het goede
spel van de laatste weken vast te houden. helaas was dit
niet het geval. Binnen de kortste keren stonden onze
meiden met 5-1 achter. Na 16 minuten op de klok en een
achterstand (11-4) begonnen onze meiden aan een
inhaalreeks. Geleidelijk aan de hars gewend, werd er flink
gescoord. Dat resulteerde in (V.O.C. scoorde nog 4 keer en
wij 7 keer) de ruststand 15 - 11. Een nog te overbruggen
achterstand.
De tweede helft werd V.O.C. weer verrast door ons spel,
door snelle aanvallen kwamen we naar een stand van 1513. Knap werk na zo'n achterstand. Helaas werd de
aansluiting niet getroffen waarna V.O.C. weer uit liep.
Onze dames waren niet meer bij machte om het spel
nogmaals te keren. V.O.C. kreeg vleugels en in de laatste
minuten van de wedstrijd kregen we te veel ballen tegen.
Het was een terechte overwinning voor de tegenstander.
Maar gezien het bij vlagen vertoonde spel had het verschil
niet zo groot hoeven te zijn. De eindstand was 33 – 20.
Vanaf dinsdag weer werken naar de volgende belangrijke
wedstrijd voor a.s. zaterdagavond, thuis tegen de meiden
uit Werfershoof.

Na een 4-0 achterstand zijn we lekker gaan handballen,
door de rust in te gaan met 10-14 in ons voordeel! Daarna
hebben we het ons behoorlijk moeilijk gemaakt. Met een
24-22 achterstand zijn we met wilskracht er overheen
gegaan. Met ook nog 2 rode kaarten voor Hellas in het slot
was de uitslag 26-28 in het voordeel van Donar!

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

Verjaardagen komende week

Nancy Verbruggen
Jolien Volmer
Daphne Biemans
Angelique de Heer
Jan Stubbe

30 oktober
1 november
2 november
3 november
3 november

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

