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Van de redactie:

Komend weekend geen programma

Deze nieuwsbrief is een gezamenlijke uitgave van de
Hengelose handbalverenigingen Olympia en Donar.
Met deze week:
- Uitslagen afgelopen weekend
- Programma weekend 12 en 13 december
- Nieuwe webshop Olympia
- Wedstrijdverslag dames 1
- Wedstrijdverslag heren 1
- Wedstrijdverslag E1
- Verslag pupillen van de week
- Verjaardagen komende weken

Uitslagen 27, 28 & 29 november
Senioren
Olympia DS1
Olympia DS2
De Lutte DS2
Donar HS1
Donar HS2

Z.A.P. DS1
Combinatie DS1
Olympia DS3
Cometas HS1
Heeten HS1

18
10
18
32
24

Jeugd
Olympia DA1
E.H.C. ’95 DA1
Olympia/Borhave DB1
Olympia DC1
De Lutte DC1
Olympia DC3
Bornerboek D2
Combinatie D4
Stormvogels E1
Olympia F1
Olympia F2

Zenderen V. DA1
Olympia DA1
Kwiek DB1
Bornerboek DC1
Olympia DC2
W.H.C. DC3
Olympia D2
Olympia D3
Olympia E1
W.H.C. F1
Vasse F1

18 - 20
26 - 10
26 - 22
30 - 7
10 - 10
7 - 11
2 - 15
7-8
11 - 20

- 24
- 28
- 16
- 33
- 28

13 - 1

Programma weekend 12 en 13 december
Senioren
Nieuw Heeten DS1
Bentelo DS2
BDC HS1
E&A HS1
Jeugd
Olympia DA1
Stevo DB1
Avanti W. DC2
Olympia DC2
Stormvogels D1
Olympia D2
Olympia D3
Olympia E1
Olympia E2
Olympia F1

12-12, 19.30
uur
12-12,
21.00

Olympia DS1
Olympia DS2
Donar HS1
Donar HS2

13-12, 14.30
12-12, 20.15

De Tukkers DA2
Olympia/Borhave DB1
Olympia DC1
Bornerbroek DC1
Olympia / Donar D1
Dynamiek D2
Kedingen D2
Borhave E1
De Tukkers E2
T.V.O. F1

12-12, 19.45
13-12, 10.50
13-12, 12.05
13-12, 11.10
13-12, 12.25
12-12, 18.35
13-12, 10.20
12-12, 17.45
13-12, 09.30
12-12, 17.00

In het weekend van 5 en 6 december is er in verband met
Sinterklaas geen programma. De eerstvolgende nieuwsbrief
verschijnt op dinsdag 15 december.

Webshop Olympia
Vanaf vandaag is de fonkelnieuwe webshop van Olympia
Hengelo online. Via http://olympia.mutawebshop.nl, of via
onze website kom je in onze eigen webshop. Bij
bestellingen bedraagt de levertijd zo’n 10-15 werkdagen.
Je kunt er voor kiezen om het thuis te laten bezorgen
tegen de vermelde verzendkosten of via onze club wat
inhoudt dat je de bestelling op een dinsdagavond in de
sporthal kunt ophalen. Uiteraard nadat je bericht hebt
gehad dat de bestelling binnen is.
Vermelde prijzen zijn inclusief Olympia Logo, deze optie
kan je ook aanpassen, daarmee wordt de prijs aangepast.
(behalve bij de hooded sweater, deze zijn altijd met logo)

Wedstrijdverslag dames 1
Z.A.P. dat zeer gretig aan de wedstrijd begon, stond in no
time met 0-3 voor. Onze meiden hadden in het begin
moeite om het doel te vinden. Gaandeweg kwamen we
dichterbij 3-5, de dekking werd aan gescherpt en dat
resulteerde halverwege de 1e helft in een 5-5.
Daarna deden de dames van Z.A.P. er een schepje bovenop
en werden we aan alle kanten voorbij gelopen. Veel
foutieve passingen en dekkend niet scherp genoeg gingen
we rusten met een 9-15 ruststand. Wel waren we het eens
dat de wedstrijd nog niet gespeeld was.
We begonnen met goede bedoelingen aan de 2e helft, maar
steeds kwamen we de goed verdedigende meiden van
Z.A.P. tegen. Het was haast geen doorkomen aan. Wij daar
en tegen begonnen ook steeds beter te verdedigen en een
sterk keepende Lisa voorkwam dat de tegenstander met
grotere cijfers naar huis ging. De 2e helft waren we
gelijkwaardig aan de tegenstander. We hebben achteraf de
wedstrijd uit handen gegeven in de laatste 10 minuten van
de 1e helft. Daardoor liepen we de 2e helft een beetje
achter de feiten aan. De wil om de wedstrijd te keren was
er wel, maar het ontbrak te veel aan overtuiging. We
hebben dan ook terecht verloren,maar was niet nodig
geweest.
Ik ben dan ook zeer teleurgesteld in het vertoonde spel,
ook omdat we de laatste weken mooi handbal hebben laten
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zien. We verloren met 24-18. De leerpunten meenemen
naar de training van a.s. dinsdagavond en proberen weer
op het niveau te komen van de laatste weken.
Komend weekend geen wedstrijd, over 2 weken de topper
tegen Nieuw – Heeten.

accepteren. Maar na de wedstrijd kregen beide pupillen
een shirt met alle handtekeningen van onze dames en alles
is hier mee goed gemaakt. Trots kwamen ze dan ook uit de
kleedkamers.

Wedstrijdverslag heren 1
Vandaag was het weerzien tegen het gepromoveerde
Cometas, de tegenstander die we tijdens het
kampioenschap in de hoofdklasse hadden afgetroefd op
doelsaldo. Een wedstrijd die altijd spannend is. Zo ook
weer vandaag. We begonnen niet al te best aan de
wedstrijd. Met een paar slordige aanvallen en slap
verdedigen van onze kant nam Cometas in het begin al een
voorsprong. Deze liep tot de rust uit tot 5 punten (12-17).
Hierna begonnen we eindelijk te handballen. Tempo was
goed, lekker fel en het geloof was er. We kwamen bij en
liepen uit tot 6 punten verschil met nog een kwartier op de
klok. Hier begon de vermoeidheid misschien toch er in te
hakken. Door een paar foutjes en misschien een paar
vreemde beslissingen van de scheidsrechters (beide
kanten) zijn we nog een hele tijd in ondertal gespeeld
Hierdoor kon de tegenstander weer gelijk komen. In de
laatste twintig seconden kwamen ze voor. Hierbij liep met
tien seconden op de klok er eentje van Cometas vol door
het midden uitnemen van Donar waar hij hier op de bal
kreeg en dus gevolg: rood. Die hij eigenlijk al verdiende bij
het in contact komen van achteren tijdens een break out
van Donar. In die tien seconden is het alleen helaas niet
gelukt om te scoren. Verloren met 32-33.

Verjaardagen komende weken

Wedstrijdverslag E1
Afgelopen zondag speelden wij tegen Stormvogels in
Haaksbergen. Zonder Joris en de zieke Joan moesten wij
vol aan de bak. Met 1 wissel gingen wij goed van start en
de eerste scores waren van ons. Hierna werd de wedstrijd
steeds harder van de kant van Stormvogels.
Gelukkig
konden wij ongeschonden de rust halen met een 8-12
voorsprong. Na rust ging Jade spelen en Guus op doel. Het
was jammer dat Stormvogels erg hard ging spelen en de
scheidsrechter dit allemaal toe liet gaan want dit was geen
reclame voor de handbalsport. Gelukkig bleven wij rustig
(opdracht) en zagen wij mooie scores van Dewi, Kim en
Sterre. Lin en Senna deden het super in de dekking. Er is
hard gewerkt door ons en zodoende wonnen wij met 11-20.
Dit team blijft mooi bovenin meedraaien; bent u
nieuwsgierig: op 12 december spelen wij thuis tegen
Borhave om 17.45 uur!! Tot dan,
Romy en Mieke

Pupillen van de week
Zaterdag avond bij de wedstrijd van Dames 1 hadden zich
na de oproep voor pupil van de wedstrijd opgegeven: Lissy
Snoeyer en Silke Beld. Vol trots en in tenue mochten zij
aantreden met de dames 1. Prachtig!!
Ondanks alle aanmoedigingen konden onze dames helaas
de punten niet in huis houden. Verliezen moet je ook leren
en als de tegenstander dan net iets beter is moet je dat

Heleen ter Brugge
Elke de Wal
Sinterklaas
Luca Wantia
Nardie Pardoen
Kirsten Reuvekamp
Anne Molijn
Eline Wienk
Demi Calmer
Richard van Heck

4 december
4 december
5 december
6 december
7 december
9 december
10 december
10 december
15 december
15 december

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

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

