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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
Algemene ledenvergadering

Olympia F1
Olympia F2

W.H.C. F1
Vasse F1

De wedstrijd van het combiteam Olympia/Borhave DB1
wordt gespeeld in sporthal ’t Wooldrik in Borne.

Algemene ledenvergadering

Wedstrijdverslag dames 1
Wedstrijdverslag heren 1
Wedstrijdverslag E1

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

Olympia DS1
Combinatie ’64 DS3
Donar HS1
Donar HS2

28
17
28
19

Jeugd
Olympia DA1
AAC/Swift A. DB1
W.H.C DC2
Olympia DC2
Bentelo DC2
Avanti W. D1
Olympia D2
Olympia D3
Olympia E1
Olympia E2
W.H.C. F2
W.H.C. F3

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

12 - 30
??
8 - 27
7-5
16 - 8
3 - 21
15 - 2
7 - 11
14 - 2
2 - 13
3 - 11
4 - 16

- 20
- 11
- 20
- 18

Afgelopen woensdag heeft het bestuur van Olympia in het
opgeknapte clubhuis de jaarvergadering voor de leden
gehouden. Voor de zomer hebben een groot aantal Olympia
en Donar leden het clubhuis van Donar een facelift
gegeven. Het resultaat mag dan ook gezien worden. Een
mooie locatie voor eventuele nevenactiviteiten. Wat
betreft de vergadering: binnenkort zal het verslag
verschijnen. Er was heugelijk nieuws te melden: de
voorzitter deelde mee een nieuwe secretaresse gevonden
te hebben: Carolien Schutten. Zij heeft aangeboden deze
functie in te vullen. Wij wensen haar heel veel succes!
Nieuw deze avond was de opzet om met de aanwezigen
een brainstormsessie te houden. In groepen kon men
antwoorden/opmerkingen kenbaar maken op een aantal
vragen die het bestuur vooraf de deelnemers op had
gegeven.
Voor het bestuur een mooie manier input te vergaren, hier
kennis uit putten om uiteindelijk de vereniging een
gezonde basis te geven.

Programma weekend 27, 28 & 29 november
Senioren
Olympia DS1
Olympia DS2
De Lutte DS2
Donar HS1
Donar HS2
Jeugd
Olympia DA1
E.H.C. ’95 DA1
Olympia/Borhave DB1
Olympia DC1
De Lutte DC1
Olympia DC3
Bornerboek D2
Combinatie D4
Stormvogels E1

Z.A.P. DS1
Combinatie DS1
Olympia DS3
Cometas HS1
Heeten HS1
Zenderen V. DA1
Olympia DA1
Kwiek DB1
Bornerboek DC1
Olympia DC2
W.H.C. DC3
Olympia D2
Olympia D3
Olympia E1

28-11, 17.00
28-11, 17.00

28-11, 19.00
uur
29-11,
11.15
28-11, 19.00
28-11, 20.30
29-11, 12.45
27-11, 18.00
29-11, 12.50
29-11, 11.30
28-11, 17.45
28-11, 18.00
29-11, 10.00
29-11, 09.00
29-11, 11.55
29-11, 10.50

-- Driftig geplak en overleg --
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Wedstrijdverslag dames 1

Wedstrijdverslag heren 1

Ondanks het vroege vertrek naar Groningen waren de
meiden goed gemutst. De stemming zat er goed in, thee en
koffie werden genuttigd en we waren van plan om het
goede spel van de laatste weken voort te zetten.
We begonnen dan ook zeer fanatiek, ondanks dat V&S eerst
scoorde lieten we ons het hoofd niet op hol brengen. De
eerste helft verliep dan ook gelijk op al pakten de meiden
van V&S net voor de pauze een lichte voorsprong.
We gingen rusten met een achterstand van 2 doelpunten:
14-12.
Het was belangrijk om aan het begin van de 2e helft de
aansluiting te vinden, wat ook gebeurde. Het stond na 40
minuten handbal 14-14. Maar ondanks dat we veel kansen
creëerden bleven we achter met scoren. Veel kansen niet
benut en dan er wel één tegen krijgen werkt altijd dubbel.
V&S, dat zeer stug en hard verdedigde, kantelde daarmee
de wedstrijd. Ze liepen met name de laatste 6 à 7 minuten
verder bij ons weg. Onze dames verloren op dat moment
de overtuiging, en dan kan het in een kort tijdsbestek hard
gaan met de score. Eindstand 28-20 verloren.
Een wedstrijd waar veel meer in had gezeten voor ons, als
we alle kansen hadden benut. Maar terecht verloren.

We begonnen vandaag de wedstrijd redelijk. In het begin
zijn we op voorsprong gekomen met 3 verschil. Weliswaar
waren we wat slordig en schoten we genoeg ballen er niet
in. Er stond bij hun ook een goeie keeper op goal. Dus in
plaats van uitbouwen kon Aristos terugkomen en gingen we
de rust in met 1 doelpunt tegen. In de twee helft ging het
niet beter. Er werd niet strak en fel verdedigd waar Aristos
dat wel deed. Ze schoten de ballen er ook behoorlijk strak
in, in tegenstelling tot de eerste helft. Ze hebben hier vrij
snel een gat kunnen slaan en was de einduitslag 28-20.
Hopelijk gaat het volgende week beter in de topper tegen
het wel voor ons wel bekende Cometas.

Doordat onze teambegeleidster Ingrid niet mee kon
vandaag, heeft Karin haar taken over genomen. Karin
bedankt voor het vrij maken van je vrije tijd en voor de
steun bij deze wedstrijd. Nogmaals dank!!
Nu weer werken aan de volgende wedstrijd tegen Z.A.P. uit
Breezand. A.s. zaterdagavond in Veldwijk, hopelijk tot
dan!

Op een hele vroege zondag mochten onze toppers van de
E1 weer aan de bak. In onze eigen Veldwijk-hal tegen DHV.
Jade ging de 1e helft op doel en deed het super. Het was
meteen aan het begin van de wedstrijd al duidelijk dat dit
ons 2 punten zou opleveren! De ene snelle aanval na de
andere werd ingezet en zodoende stonden wij bij rust al
met 9-1 voor. Na de rust ging Joris op doel. Ook hij deed
het super. Ondanks het missen van open kansen, gingen wij
vrolijk verder en werd de uitslag: 14-2. Liset, bedankt voor
het fluiten. Je deed het echt super!!
Groeten Romy en Mieke

Facebook en twitter

Laurens Beld

Verjaardagen komende week

Lara Schemkes
Merel Olthof

Wedstrijdverslag E1

30 november
2 december

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

Volg ons op Facebook Olympia, Twitter Olympia &
Facebook Donar

