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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
Woensdag 18-11 Ledenvergadering
Verslag bezoek C2 aan Europacup handbal
Wedstrijdverslag dames 1
Wedstrijdverslag heren 1
Wedstrijdverslag D1
Wedstrijdverslag E1
Wedstrijdverslag E2
Even voorstellen: team F2

Olympia E1
Olympia E2
W.H.C. F2
W.H.C. F3

D.H.V E1
Langeveen E1
Olympia F1
Olympia F2

22-11, 09.00
22-11, 09.50
22-11, 09.00
22-11, 09.00

Woensdag 18-11 ledenvergadering

Uitslagen 14 & 15 november

Verslag C2 naar Europacup handbal

Senioren
Olympia DS1
Donar HS1
Donar HS2

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

27 - 24
22 - 22
30 - 13

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

10 - 9
28 - 22
3 - 25
16 - 12
7 - 13
10 - 22
3 - 13
4-4
7 - 14
2-6
11 - 0

Programma weekend 21 & 22 november
Senioren
V en S DS1
Olympia DS3
APai/Aristos HS2
Zwolle HS1

Olympia DS1
Combinatie ’64 DS3
Donar HS1
Donar HS2

22-11, 12.40
uur
22-11,
14.30
21-11, 19.00
22-11, 13.50

Jeugd
Olympia DA1
AAC/Swift A. DB1
W.H.C DC2
Olympia DC2
Bentelo DC2
Avanti W. D1
Olympia D2
Olympia D3

D.S.V.D A2
Olympia/Borhave DB1
Olympia DC1
R.S.C. DC2
Olympia DC3
Olympia/Donar D1
D.H.V. D2
E.H.C. ’95 D1

22-11, 13.20
22-11, 14.45
22-11, 11.25
22-11, 12.20
22-11, 10.50
22-11, 10.50
22-11, 11.30
22-11, 10.40

Op zaterdag 14 november zijn een aantal meisjes uit de C2
naar Dalfsen gegaan. Daar was een wedstrijd tussen
Sercodac Dalfsen en Vistal Gdynia uit Polen, voor de EHF
Europa Cup 2015/2016. Ondanks dat Dalfsen met 20-21
heeft verloren van Vistal Gdynia, was het een hele leuke en
spannende wedstrijd. De standen liepen telkens gelijk op,
maar uiteindelijk heeft Polen in de laatste minuten nog 1
doelpunt weten te maken. Na afloop was er ook nog tijd
om met een aantal spelers op de foto te gaan en om
handtekeningen te verzamelen. De wedstrijd was een hele
leuke ervaring, en we hebben er ook veel van kunnen
leren.
Anne Molijn
C2

Wedstrijdverslag dames 1
Na een flitsend begin met een snel doelpunt van onze kant
was de toon gezet. Direct zeer scherp in de dekking
werden de aanvallen van Voorwaarts opgevangen. De
aanvallen van ons werden zeer goed voorbereid, waardoor
er keer op keer openingen ontstonden waardoor wij konden
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scoren. We bleven dan ook steeds aan de goede kant van
de score. De meiden van Voorwaarts probeerden steeds
weer aan te sluiten bij ons, maar door het goede en felle
verdedigen lukte dat steeds weer niet. Na 22 minuten in de
wedstrijd werd het toch nog gelijk 10-10 maar dat was
maar eventjes. De dekking deed er weer een schepje
bovenop, en omdat Voorwaarts een andere dekking
hanteerde werd het scoren iets makkelijker gemaakt. We
liepen weer uit en zochten de kleedkamer op met een 1513 voorsprong.
In de rust werd het ons duidelijk dat er voor ons wel
kansen waren om de punten in Hengelo te houden. Maar
we moesten dan wel op dezelfde voet verder handballen.
Namelijk de snelle tegenaanvallen onderbreken en onze
aanvallen met het hoofd (tactisch) uitspelen. Wat direct de
2e helft bleek, we namen weer de regie over en speelden
met net zo veel passie en inzet als in de eerste helft. Er
werd veel vanuit de rechterhoek afgesloten en die werden
goed afgerond door Suus. Het team dat groeide en elkaar
goed aanvoelde ging na 51 minuten op kop met een
voorsprong van 21-16. De meiden, die er steeds meer in
geloofden, lieten de wedstrijd ook niet meer uit de handen
glippen. Er werd hard gewerkt en daardoor hebben we
terecht gewonnen met 27-24 van Voorwaarts. Deze
wedstrijd was een fantastische teamprestatie.
Weer super trots op de meiden, even weer genieten en
dinsdagavond weer werken naar de volgende wedstrijd
namelijk de altijd lastige uitwedstrijd in het hoge noorden
tegen V&S Groningen.
Laurens Beld

Wedstrijdverslag heren 1
In de thuiswedstrijd tegen CSV/Meervogels was Donar bijna
de gehele wedstrijd de bovenliggende partij. Maar ruim in
de tweede helft werden de heren slordig. Er werd slordig
gespeeld en afgerond. Hierdoor stond de stand in de
laatste minuut 21-21. Donar wist de 22-21 te scoren. In de
laatste aanval van de tegenstander werden ze
tegengehouden op de negen meter en kende de
scheidsrechters een vrije bal toe. Hierin ging ook de
zoemer af. Toen kende de scheidsrechters ook nog eens 2
extra seconden toe aan de laatste vrije bal. Donar stond
niet scherp bij deze beslissing en werd er naar de
tegenstanders linkerkant gespeeld en afgerond waardoor
de uitslag 22-22 was geworden. Dit gebeurde schijnbaar in
1 1/2 seconden waardoor de goal legitiem was. Jammer
dat het zo is geëindigd......

Wedstrijdverslag D1
Zaterdagavond moesten we de uitwedstrijd tegen DSVD in
Deurningen spelen. Onze vaste invallers Kealin en Janouk
konden niet mee spelen maar we hadden 2 toppers als
vervangers namelijk Myrthe en Joris. We begonnen wat
rommelig aan de wedstrijd. Omdat we heel (te) fanatiek
speelden, waren we daardoor ook slordig in het afspelen en
de afronding. Na een minuut of 5 a 6 veranderde dit en

kwamen we beter in ons spel. Al snel namen we afstand
van DSVD en scoorden de 2-5 en de 2-6. We gingen rusten
met een voorsprong van 5-11. In de 2e helft bleven we
geconcentreerd spelen. Ook de gastspelers balden steeds
beter mee en werd er bijna gescoord door Joep en Chiel.
Na een prachtige aanval die werd afgerond door Ray aan de
circel brachten we de stand op 10-20. Het solide blok in de
verdediging van Sander, Morris en Rik en en puike
keeperswerk van Liam, zorgden ervoor dat we geen
doelpunt meer tegen kregen. Met nog 2 mooie aanvallen
stond de eindstand van 10-22 op het scorebord.
Top gespeeld Boys en Myrthe

Wedstrijdverslag E2

Zondagmorgen, toen heel Nederland nog op een oor lag en
de laatste zwartepieten (ja deze wel) hun bed op zochten
na het vullen van al die schoenen, verzamelden de toppers
van de E2 zich om 08.30 uur in Borne voor de wedstrijd
tegen Zenderen Vooruit. We moesten mooie oranje hesjes
aan omdat we dezelfde kleur shirtjes hadden.
Fanatiek als ze zijn begonnen de toppers vol energie aan
de wedstrijd terwijl de supporters de slaap nog uit de ogen
wreven. Het was een gelijk opgaande strijd waarin de
spanning in Hengelo nog te voelen moest zijn. Na 15
minuten spelen scoorde Zenderen Vooruit de 1-0 direct
daarna schoot Lissy op de paal. Een minuut voor tijd volgde
er een mooie aanval en scoorden wij de 1-1 en met nog 16
seconden maakte Lissy de 1-2. De 2e helft begonnen we
zoals we de eerste geëindigd waren en scoorden na 2
minuten de 1-3. De supporters die inmiddels wakker waren
klapten hun handen blauw en de fanatieke coaches van de
E2 bleven hun pupillen met goede instructies voorzien. De
spanning was volledig terug toen na 8 minuten in de 2e
helft Zenderen de 2-3 scoorde maar onze toppers lieten
zich niet kisten en Anna maakte direct de 2-4. Mocht u
wakker zijn geworden van en harde windstoot? Dan was dat
waarschijnlijk de zicht van verlichting van de supporters
van de E2 toen Lissy de 2-5 scoorde. Met nog 3 minuten te
spelen maakte Martijn de 2-6 en was de wedstrijd in de
pocket. Met een staande ovatie namen onze toppers
afscheid van het meegereisde publiek.
Het trotse publiek van de E2
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Wedstrijdverslag E1

Even voorstellen: team F2

Na de intocht van Sinterklaas mochten de toppers van de
E1 weer spelen en dit keer in Deurningen tegen DSVD.
Zonder Jade die niet fit was maar wel kwam kijken
begonnen wij aan de wedstrijd. Na een moeilijk begin, 2-0
achter, kwamen wij weer terug in de wedstrijd. We gingen
weer goed samenspelen en zodoende kregen we weer grip
op de wedstrijd. Vlak voor rust stonden wij maar een paar
doelpunten voor. Na de wissel ging Joan op doel en ging
Guus het veld in. Met mooie combinaties liepen wij in
korte tijd uit naar een veilige voorsprong. Doordat wij
steeds vaker iemand vrij zien staan en die dan ook
aanspelen en kan scoren, is een winst die wij nu maken!
Echt heerlijk om te zien. Mooie scores van Senna, Dewi,
Lin, Guus en Joris. En ook nog Kim en Sterre die beiden ook
scoren met valworp! Klasse hoor! Uiteindelijk werd het nog
een vrij makkelijke 7-14 uitslag voor ons.

Zaterdagmiddag leverde F2 een super prestatie door met
11-0 te winnen van Stormvogels. Grootse keepers
kwaliteiten waren er te bewonderen deze middag.
Over 15 jaar spelen we weer eredivisie handbal.

Romy en Mieke

Verjaardagen komende week
Luca Wantia, Christina Can, Marell Beld, Fenne Jansen,
Lindy Vollenbroek, Xian Teunis. Coach is Ellen Wantia.

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

Carmen Berghuis
Mirte Berghuis
Arie keppels
Ria Gruben-Kuiper
Liam Jopp
Ilse Linnenbank
Peter Verdam
Demy Berning
Jeroen Koerselman
Martin Lamers

18
18
20
21
23
23
23
24
24
24

november
november
november
november
november
november
november
november
november
november

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

