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Van de redactie:

Kantine Donar/Olympia zaterdag geopend

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

Uitslagen afgelopen weekend
Programma komend weekend
Eigen kantine zaterdag geopend
Handbalstartpunt: Hans Horselenberg
Wedstrijdverslag dames 1
Wedstrijdverslag heren 1
Wedstrijdverslag combiteam B1
Wedstrijdverslag E1
Wedstrijdverslag E2
Nieuws van de Jubileum commissie
Tussenbalans tot nu toe

Zaterdagavond a.s. is onze eigen kantine aan de Pruisische
Veldweg geopend. Voortaan gaan de deuren elke eerste
thuiswedstrijd (van dames 1 en heren 1) van de maand
open. Dus jullie zijn van harte welkom voor een goede
“evaluatie”, onder het genot van …….

Handbalstartpunt: Hans Horselenberg
Afgelopen week verscheen op Handbalstartpunt.nl een
leuke publicatie over de belevenissen van Olympiaan en
erelid Hans Horselenberg op het WK handbal in 1961.
Voor de liefhebbers, klik hier om het stuk te lezen.

Wedstrijdverslag dames 1

Uitslagen 4, 7 & 8 november
Senioren
Stevo DS1
Borhave DS2
Olympia DS3
Hercules HS2
Donar HS2
The Flyers HS2

Olympia DS1
Olympia DS2
R.S.C. DS2
Donar HS1
Cabezota HS1
Donar HS2

24 - 25
18 - 18
14 - 6
21 - 28
24 - 32
39 - 18

Jeugd
Olympia DA1
Olympia/Borhave DB1
Olympia DC1
Olympia DC2
Olympia/Donar D1
Olympia E1
Olympia E2

Avanti W. DA1
E&O DB1
Bentelo DC1
Langeveen DC1
R.S.C. D1
R.S.C. E1
Avanti W. E2

3 - 22
14 - 25
6-9
7 - 13
12 - 3
15 – 5
4 - 10

Programma weekend 14 & 15 november
Senioren
Olympia DS1
Donar HS1
Donar HS2

Voorwaarts DS1
C.S.V./Meervogels HS1
U.G.H.V. HS2

15-11, 12.45

Jeugd
Langeveen DA1
Wijhe ’92 DB1
De Lutte DC1
E.H.C. ’95 DC1
Olympia DC3
D.S.V.D. D1
D.S.V.D. D2
Langeveen D1
D.S.V.D. E1
Zenderen V. E1
Olympia F2

Olympia DA1
Olympia/Borhave DB1
Olympia DC1
Olympia DC2
De Tukkers DC2
Olympia/Donar D1
Olympia D2
Olympia D3
Olympia E1
Olympia E2
Stormvogels F1

15-11, 11.50
14-11, 17.45
14-11, 18.00
15-11, 11.00
14-11, 17.45
14-11, 17.40
15-11, 10.05
15-11, 11.05
14-11, 15.50
15-11, 09.00
14-11, 17.00

14-11, 19.00
uur
14-11,
20.30

Na een goede voorbereiding begonnen onze meiden scherp
aan de wedstrijd. In no time stonden we met een 0-2 voor.
Stevo, dat even werd wakker geschud, kwam al snel langs
zij met 3 treffers op een rij. Bij ons brak een periode aan
met veel balverlies in de aanval. Verdedigend was het zeer
zwak. Gelukkig stond Lisa beresterk te keepen waardoor
Stevo niet bij ons kon weg lopen. Net voor de rust werden
we sterker wat resulteerde dat we gingen rusten met een
10-12 voorsprong. In de rust waren we het eens dat het
anders moest. Al snel werden de punten weer op de i
gezet. De 2e helft was nog maar net begonnen of we
hadden weer een bal om de oren gekregen. Dat schudde de
dames even wakker: in een periode van 9 minuten liepen
we uit naar een 11-17 voorsprong. Dan zou je denken dat
de dames de wedstrijd naar zich toe trekken maar niets is
minder waar. Stevo, dat zich nog niet gewonnen gaf, vocht
terug gesterkt door het zeer rumoerige publiek. De meiden
van Stevo kwamen in een flow en kwamen weer op gelijke
hoogte.
Stand na plusminus 50 minuten was 17-17. Het was voor
ons van belang om nu met het hoofd te gaan handballen.
We kwamen weer op voorsprong 17-20. De spanning was
zeer voelbaar bij zowel de meiden als het publiek.
Suzanne die de aanval wilde inzetten kwam verkeerd uit en
kon de wedstrijd niet vervolgen. Er wordt gevreesd voor
een kruisband blessure. We moeten deze week even
afwachten hoe het verloop is. Even leken onze meiden van
slag, daar profiteerde Stevo weer van. Wederom kwamen
ze tot op een doelpunt terug. Het was aan onze meiden om
niet te forceren maar proberen de wedstrijd uit te spelen.
Door enkele overtredingen van Stevo kwamen we in overtal
te spelen. Al met al speelde we de wedstrijd netjes uit ,
en wonnen we met 24-25.
In de competitie heb je er soms wedstrijden bij die je
naderhand snel moet vergeten. Dit was zo’n wedstrijd.
Gelukkig hebben we de punten mee genomen naar
Hengelo, we zijn hier zeer blij mee. Ik wens Suzanne
beterschap en we hopen dat het nog mee valt. Ik bedank
het meegereisde publiek, echt een steun in de rug. Zeer
belangrijk.
Onze meiden keurig in de middenmoot, Topperssssssss
Laurens Beld.
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Wedstrijdverslag heren 1

Verslag E1

Gezien het eerste van Hercules eredivisie speelt, begonnen
we de wedstrijd met enige verbazing zonder hars. Nou ja,
dan wel met een bal waar zoveel mogelijk hars was
afgehaald. Niet dat dit echt nadelig was voor ons, met een
strakke verdediging werd er veel mis geschoten van afstand
door Hercules. Mede daardoor stonden we na een kwartier
met 2-8 voor. Hierdoor moesten gaan waken voor
verslapping. Dit werd ook in de rust (6-13) duidelijk
gemaakt. We begonnen de tweede helft goed met een
strakke goal van Theun. Hierna begon even een verslapping
bij Donar. Hercules begon wat beter te schieten, kwamen
terug tot 4 verschil en gingen Tim en Jeroen vastzetten.
Donar was hier tegen bestand. Het gevolg van het
vastzetten was ook dat ze hun eigen tempo uit de
wedstrijd gingen halen. Mede door een aantal goeie
aanvallen in die 4 tegen 4 situatie, een paar breaks van
Christophe, weer eens een Bosman-lob van Lennart en
meerdere keren scoren vanuit de ondertal situatie, konden
we de score weer uitbreiden naar 7 verschil. Eindstand 2128. Plek 4 in de 2e divisie is een feit!!!!

De jongens en meiden van de E1 mochten afgelopen
zaterdag aan de bak thuis tegen RSC E1. Na de teamfoto
gingen wij gelijk goed van start. Er werd zeer goed
verdedigd en met snelle aanvallen konden wij meteen een
goede voorsprong nemen. We kregen ook zelfs een
verdiende penalty en die werd door Lin benut. De ruststand
was 8-2 in ons voordeel. Na de rust een keeperswissel:
Sterre weer in het veld en Jade ging op doel voor de 2e
helft. We gingen gewoon verder met ons vertrouwde
spelletje en zodoende kwamen wij tot een ruime winst:
15-5.
Allemaal super gedaan!!!
Romy en Mieke

Verslag E2

E&O maatje te groot voor combiteam DB1!!
Afgelopen weekend was de topper: Borhave/Olympia B1
tegen E&O B1. Wat waren we gespannen en best wel
zenuwachtig. De hele week hadden we het er al over.
In de kleedkamer eerst maar even de eerste stress
weggenomen door Freddy Legtenberg te feliciteren met
zijn Koninklijke onderscheiding!!!
Hij is afgelopen week “geridderd” als lid in de Orde van
Oranje-Nassau en dat wilden de dames niet onopgemerkt
voorbij laten gaan. Nadat Freddy in het zonnetje was gezet
togen de dames naar de hal.
Al vrij snel stond er 1-4 op het scorebord en wisten we al
dat E&O toch een maatje te groot is. Wat overigens geen
verassing was daar E&O meerdere malen per week traint
en wij uiteindelijk maar 1x per week gezamenlijk trainen.
Aanvallend leken we wel aan de grond genageld en de
schoten op doel waren niet goed gericht en overtuigend.
Jammer, want ze kunnen zeker beter (hadden we in de
vorige wedstrijden al gezien)!!!
De ruststand loog er niet om 5-14. In de rust kozen we
ervoor om de mid-opbouw van E&O wat meer vast te
zetten zodat we de aanval van E&O wat probeerden te
ontregelen. Dat leek wel beter te gaan en E&O kreeg toch
wat meer moeite om te scoren. Uiteindelijk was de
eindstand 14-25. Dus de tweede helft hebben we het best
goed gedaan.
De dames waren wel teleurgesteld en baalden dat er niet
meer in zat. Maar we moeten nog 2x tegen E&O, dus we
zullen zien hoe het ons dan vergaat.

(een drukte van belang)

Zondagmorgen moesten onze toppers van de E2 spelen in
een bijna uitverkocht Veldwijk tegen Avanti.
Wij hadden 2 punten en avanti 0 het beloofde dus een
spannende pot te worden. Na 5 minuten stond er 1-1 op
het scorebord. Het spel golfde op en neer. Er werd top
gekeept door beide doelvrouwen. Na 12 minuten spelen
scoorde avanti de 1-2 en de 1-3. We speelden goed maar
helaas het scoren ging niet zo goed.
De ruststand was 1-5. Na de rust hetzelfde beeld. We
speelden een goede wedstrijd maar het scoren lukte
gewoon niet. Halverwege de 2e helft stond het 1-8. In de
12e minuut van de 2e helft scoorde Martijn de 2-8 en
spoorde het Olympia publiek de toppers van de E2. Met
nog 2 minuten te spelen scoorde Luuk 3-10. Met een laatste
doelpunt van Aniek was de eindstand 4-10.
Ondanks de stand hebben we een leuke wedstrijd gezien!!
De supporters

Qua stand doen we het nog steeds TOP, we staan op een
mooie tweede plaats en zijn niet van plan die zomaar uit
handen te geven. Dus aankomend weekend nieuwe ronde
en nieuwe kansen!!!
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Nieuws van de Jubileum commissie

Tussenbalans
De teams hebben 4 tot 6 wedstrijden gespeeld. We kunnen
vast stellen dat de resultaten nogal wisselend zijn. Hier en
daar zal er wat goed gemaakt moeten worden, onder
andere door lekker hard te trainen We zullen het in januari
nog eens opnieuw publiceren. Kijken hoe de zaken er dan
voor staan!!

Bij de thuis wedstrijd van Dames 1 had de Jubileum
commissie voor de vrienden van Olympia een informatieve
bijeenkomst gepland. Ca. 50 mensen waren hierbij
aanwezig. Onder het genot van een kop koffie en een
drankje heeft Gerard Grobben een kleine uiteenzetting
gegeven wat de planning gaat worden in het Jubileum jaar.
Ook werd men op de hoogte gebracht op hoeveel personen
men moet gaan rekenen op de geplande evenementen.
Hierna kon men de dames wedstrijd tegen V.V.W gaan
kijken. De commissie zal een verslag van deze avond aan
alle vrienden van Olympia via een e-mail berichten.

Verjaardagen komende week

Team
DS1
DS2
DS3
HS1
HS2
DA1
DB1
DC1
DC2
DC3
D1
D2
D3
E1
E2

Wedstrijden
6
6
6
6
5

Punten
6
5
5
8
0

Plek
7
6
6
4
10

5
6
4
4
4
5
5
4
4
6

4
9
6
2
0
9
10
0
6
2

7
2
3
9
9
2
1
10
2
9

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

Suus Haenen
Edwin Kippers
Saskia Severein
Dewi Wormgoor
Jan Engberink
Martijn Nekkers
Quincy Taken
Jolande Lammers

11
11
11
11
14
14
14
17

november
november
november
november
november
november
november
november

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

