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Van de redactie:

Pietentraining voor de F-jeugd

Deze nieuwsbrief is een gezamenlijke uitgave van de
Hengelose handbalverenigingen Olympia en Donar.
Met deze week:
- Uitslagen afgelopen weekend
- Programma komend weekend
- Pietentraining voor de F-jeugd
- Bedankt lotenverkopers clubactie
- Nieuwjaarsbijeenkomsten
- WK Handbal Denemarken
- Zaterdag kantine weer open
- Wedstrijdverslagen DS1, HS1, F1, E2, E1
- Bingo Donar
- Oproep pupil van de week
- Verjaardagen komende week

Woensdag 2 december was het dan zover. Er hadden 2
pieten tijd om even langs te komen op het trainingsuur van
de F-jeugd in sporthal Slangenbeek.
Daar hadden de trainsters, Marieke en Lisette Kuipers
samen met de hulp van Mariët Lensink een heleboel
spelonderdelen klaargezet voor een gezellig uurtje
“trainen” samen met 2 pieten.

Uitslagen 12 & 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

Olympia DS1
Olympia DS2
Donar HS1
Donar HS2

25
36
26
28

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

- 22
- 14
- 27
- 23

19 - 11
12 - 24
10 - 34
7-2
6 - 24
22 - 5
8 - 15
12 - 8
5-4
9-5

Programma weekend 19 & 20 december
Senioren
Olympia DS1
Olympia DS2
Kedingen DS1
Donar HS1
Donar HS2
Jeugd
Olympia/Borhave DB1
Olympia DC1
E.H.C. ’95 DC2
Olympia / Donar D1
Kedingen D1
Hacol ’90 D1
R.S.C. F1

19-12, 19.00
uur
20-12, 11.00

K.S.V. DS1
W.H.C. DS2
Olympia DS3
Fiqas Aalsmeer HS3
Duiven HS2

20-12, 12.35
19-12, 20.30
20-12, 12.30

Voorwaarts DB1
Olympia DC2
Olympia DC3
Combinatie D1
Olympia D2
Olympia D3
Olympia F2

20-12, 11.25
20-12, 10.00
20-12, 10.35
19-12, 17.45
20-12, 09.50
20-12, 12.45
20-12, 09.30

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

De pieten probeerden ook zo goed en kwaad als het ging de
spelen mee te doen, waaronder het nabootsen van
kadootjes gooien in een schoorsteen. Het ging de kinderen
soms nog beter af dan de pieten. Na een half uurtje
moesten de kinderen even bijtanken met een glaasje ranja
en chips om vervolgens nog 20 minuten samen met de
pieten op allerlei spelonderdelen te laten zien wat ze al
kunnen en durven. Ook zongen de kinderen uit volle borst
een aantal sinterklaasliedjes.
En toen, 10 minuten voor het einde van de training,
kwamen de pieten met gevulde zakken. Hierin zat voor elk
kind een diabolo, pakje drinken en heerlijk pepernoten
met schuimpjes. Het was een geweldig, gezellig en leuk
uurtje. Mede dankzij de inzet van de trainsters, waarvoor
dank namens de jeugdcommissie!!!
Groetjes van de jeugdcommissie.

Bedankt lotenverkopers clubactie

We hebben de verkoop van de Grote Clubactie 2015
afgesloten. Er zijn dit jaar 800 loten verkocht! Een
geweldig resultaat van € 1920,00.
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We zeggen ‘dank je wel’ tegen al die lotenverkopers die in
weer en wind straten, verjaardagen en buurten hebben
afgelopen om loten te verkopen aan vrienden, bekenden en
buurtgenoten. Allemaal bedankt en we zijn uiteraard weer
heel erg blij met de opbrengst.
De top 5 van lotenverkopers 2015 luidt:
Martijn Bik
Ray Zengerink
Nikki Nijland
Fleur Oude Bekke
Pien Teesink

35
34
30
24
21

loten
loten
loten
loten
loten

E2
D1
D2
D3
F1

Deze vijf verkopers worden op gepaste wijze in het
zonnetje gezet. Daarnaast krijgt het team welke de
meeste loten heeft verkocht een clinic aangeboden van
Dames 1. Dit jaar gaat de team prijs naar de E2
Natuurlijk zijn we blij met elk verkocht lot. En de 5
topverkopers hebben het natuurlijk niet alleen gedaan. We
bedanken natuurlijk alle teams en coaches, alle vriendjes
en vriendinnetjes, broers en zussen, vaders en moeders,
opa’s en oma’s, ooms en tantes en iedereen die verder
geholpen heeft om deze actie tot een succes te maken.
Bestuur Olympia.

WK Handbal
Woensdag spelen de toppers van het Nederlands team de
kwartfinale tegen Frankrijk. De wedstrijd begint om 18.45
uur en is live te zien op Ziggo sportkanaal nr. 14!!

Zaterdag a.s. kantine open
Zaterdag a.s. is, na de wedstrijd van de heren, onze eigen
kantine geopend. Wij nodigen dan ook iedereen uit om na
de wedstrijd van heren 1 langs te komen in het clubhuis
aan de Pruisische veldweg voor een gezellige borrel!!!!

Nieuwjaarsbijeenkomst Olympia

KIJK VANAF 10 DECEMBER 2015 OP WWW.CLUBACTIE.NL OF
U EEN PRIJS HEEFT GEWONNEN.

Wedstrijdverslag F1

Nieuwjaarsborrel HHV Donar
Iedereen is van harte uitgenodigd op deze borrel! Kom
massaal, dan maken we er gezamenlijk een spetterende
start van het nieuwe jaar van!
Datum:
Aanvang:
Locatie:

zaterdag 2 januari 2016
19.00 uur
Het clubhuis

Hopelijk tot de 2e januari.
HVV Donar

Wedstrijdverslag Dames 1
De laatste wedstrijd van dit jaar werd met een mooie
overwinning afgesloten. 9-5 was de eindstand Olympia F1 TVO F1.
Er werd goed samengespeeld en iedereen heeft op doel
geschoten. Veel plezier was er te zien in het spel.
De spelers ouders en begeleiding wensen iedereen een
fijne jaar wisseling en een gezond en sportief 2016 toe!!

Ook zaterdag weer niet compleet zonder Rachel en Lisa
maar wel Chantal. De eerste aanval van ons ging zoals
gebruikelijk tegen de paal, direct er op scoren de meiden
van N-H wel. De toon was gezet, het werd nog wel gelijk.
Maar daarna waren het de meiden van N-H die de eerste
helft domineerden. Na een 1-1 werd het al snel 5-2. Door
het niet scherp genoeg afwerken van de aanvallen aan onze
kant en het niet storen van bal en loopwegen kwamen we
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maar niet gelijk. In tegendeel. De meiden van N-H
verrasten ons steeds weer met snelle breaks, en wij keken
maar steeds naar elkaar, er was niemand die het voortouw
nam om het tij te keren. Ruststand 17-10 achter. Ook deze
keer waren we er van overtuigd om als nog de 2 punten
mee te nemen naar Hengelo. We begonnen scherper en
kwamen zo geleidelijk terug in de wedstrijd, het werd een
golf beweging: we scoorden wel maar de dekking was niet
in staat om de grote drang om te scoren van N-H tegen te
gaan. Het verschil bleef steeds 4-5 doelpunten. Door wat
omzettingen in de dekking kwamen we op het laatst wel
dichter bij, maar dat was te laat. We hebben dan ook
verdiend verloren van een scherper en overtuigender team
van Nieuw Heeten met 25-22. We zullen deze week ook
hard moeten werken om de volgende wedstrijd wel scherp
te beginnen. Op naar zaterdagavond om tegen KSV te
knallen. Sporthal Veldwijk 19.00 uur.

ruststand bereikt. Direct na rust scoorden de Tukkers weer
maar gelukkig was het circel. We gingen op zoek naar de 34, maar helaas schoot Luuk op de paal.

Wedstrijdverslag Heren 1
Het was er weer eentje hoor. Vorig seizoen was de laatste
wedstrijd verloren, uit tegen dit BDC. Reden om dit
vandaag recht te zetten. Donar begon de wedstrijd goed.
Met een behoorlijk keeperswerk en een goed spelende
Bertjan hadden we vrij snel een marge van vier punten.
Wat zelfs uitliep op zes punten. Eind eerste helft werd het
aanvallend wat minder, kregen we breaks tegen, maar
gingen we toch de rust in met een voordeel van 3 punten,
iets van ongeveer 11-14. Begin tweede helft ging het niet
veel beter. Door een paar breaks en een paar twee
minuten tijdstraf aan onze kant nam BDC een voorsprong
van een aantal doelpunten. Donar herstelde zich waardoor
de marge twee/drie doelpunten bleef. Met 3 minuten op
de klok werd de marge weer 2. Met nog één minuut op de
klok kon Donar eruit komen via een break. Hierop werd een
speler van BDC weggestuurd (3x2minuten) door daar foutief
te verdedigen. De penalty van Tim die daarop volgde zat er
in en was het gelijk. Tweede keeper Remko Bazoen die er
op dat moment in stond hield de laatste bal tegen en kon
Donar zich toch nog opmaken voor de laatste en
beslissende aanval. Met nog een stel seconden werd een
overtreding aan BDC z'n kant gemaakt en gooide de keeper
de bal ver weg wat resulteerde in een directe rode kaart.
Met vier verdedigers en iets van twee seconden kon de
vrije bal genomen worden en kon Lennart direct op de
rechterhoek aangespeeld worden. In zijn schot werd die
nog behoorlijk aangepakt, maar rolde de bal toch nog in
het netje op het moment dat de zoemer af ging. Eindstand
26-27 in het voordeel van Donar!
Volgende week is de laatste wedstrijd voor de
jaarwisseling. Dan spelen we thuis tegen koploper
Aalsmeer!

Wedstrijdverslag E2
Zondag om 09.30 uur moesten onze toppers van de E2 de
laatste wedstrijd van 2015 spelen. We moesten tegen de
Tukkers die 1 plekje boven ons stonden. De Tukkers
begonnen met de turbo erop en al snel stonden we met 02 achter Langzaam werden we wakker door enkele kreten
vanaf de tribune en scoorden we na 10 minuten 2-3. Na
een snelle Brake van de Tukkers werd het 2-4, was de

Het bleef spannend en eindelijk na 12 minuten in de 2e
helft was daar de 3-4. En 4 minuten voor tijd de 4-4. Met
zweet in de handen ging het publiek de laatste 2 minuten
in. Zowel het thuis als uit publiek moedigden hun team
aan. Met nog 40 seconden op de klok scoorde lizzy de 5-4
en waren de punten binnen.
Top gedaan E2!!
De supporters

Bingo van en voor HHV Donar
Vrijwilligers
Ruim 25 jaar organiseren een aantal vrijwilligers van HHV
Donar wekelijks een bingoavond. Ze zijn gestart in
zalencentrum De Waarbeek; nu is het clubhuis van de
Hengelose
Wandelunie
(hoek
Twekkelerweg
–
Breemarsweg) al enige jaren de vaste locatie. Om 19.00
uur gaat de zaal open. De bingo start om 20.00 uur en
eindigt omstreeks 22.30 uur.
De dames Jetske Elhorst, Nardie Pardoen, Ans Peddemors
en Femie Drenth hebben samen veel plezier tijdens deze
avonden. En zij zorgen hiermee voor een prachtige
opbrengst voor de vereniging. Zonder hen zou bijvoorbeeld
de contributie omhoog moeten. Hulde dus aan deze vier
fantastische vrouwen!!!

Avondje uit
Het bestuur van HHV Donar bezoekt in ieder geval 1x per
jaar de bingoavond. Als onervaren bingospelers is het
prachtig om te zien hoe zo’n avond in zijn werk gaat.
Ongeschreven afspraken, regels, respect en competitie.
Een mooie uitdaging!
Graag nodigen wij, HHV Donar, en natuurlijk de dames
zelf, iedereen uit om eens de uitdaging aan te gaan. Kom
een avondje bingoën met bijvoorbeeld je team,
ouders/verzorgers van jeugdleden of spreek een ouder-kind
avondje, kleinkind-oma/opa avondje, enzovoorts af.
Kortom: EEN GEZELLIG AVONDJE UIT MET KANS OP MOOIE
GELDPRIJZEN (tot maar liefst € 200,=).
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Toekomst

Oproep pupillen van de week

Om de bingo in stand te houden, en daarmee het
wekelijkse plezier voor onze vrijwilligers, de vele
bezoekers en de inkomsten voor de vereniging, zoeken we
een (aantal) vrijwilliger(s) die het leuk vinden dit
enthousiaste team te versterken. Wegens ziekte van één
van de dames zijn ze op dit moment dringend op zoek naar
iemand die de nummers wil oproepen.
Ben jij, of ken jij iemand in je omgeving, die het leuk vindt
(2-)wekelijks bij te dragen aan een gezellige avond in de
wijk met een leuk en enthousiast team? Meld je dan aan
bij Jetske Elhorst, telefoon 074-2917560.

Hallo E-pupillen!! Wij zijn voor dit seizoen weer op zoek
naar pupillen om ons aan te moedigen!!
Wat houdt pupil van de week zijn precies in?
-

Wedstrijdverslag E1

-

Afgelopen zaterdag was het dan zover: de laatste wedstrijd
van dit jaar en ook de laatste wedstrijd van de 1e helft van
de competitie. Thuis tegen Borhave E1. Met Jade op doel
gingen wij voor de winst. Het was een lastige wedstrijd
voor ons. Zeker in de 1e helft want we kwamen moeilijk in
ons spel. Toch gingen we rusten met een 4-4 stand. In de
rust even doorgenomen dat we sneller moesten spelen en
dat lukte ook. Met mooie scores en goed samenspel liepen
wij uiteindelijk weg van Borhave. Guus stond ook super te
keepen waardoor wij met 12-8 wonnen. Hierdoor draaien
wij mooi mee bovenin. Cindy, bedankt voor het fluiten.
Namens de gehele E1, wensen wij alle Olympianen een
gezond en vooral sportief 2016 toe!

-

Verjaardagen komende week
Demi Calmer
Richard van Heck
Romy Trooster

15 december
15 december
22 december

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

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

-

Je maakt de wedstrijdbespreking voor de wedstrijd
in de kleedkamer mee;
Je mag een wedstrijdshirt van dames 1 aan;
Je mag met ons mee warmlopen;
Je mag proberen te scoren bij de keepster van de
tegenstander;
Je mag de hele wedstrijd bij ons op de bank
plaatsnemen en ons aanmoedigen;
In de rust krijg je nog wat lekkers te eten en te
drinken;
Na afloop van de wedstrijd krijg je nog een leuk
aandenken.

Dus zit jij in de E1 of E2 en lijkt het je leuk om bij Dames 1
op de bank te zitten?! Geef je dan nu op voor één van de
wedstrijden uit onderstaand schema!
Datum
Zaterdag 19 dec. 2015
Zondag 17 jan. 2016
Zondag 31 jan. 2016
Zaterdag 20 feb. 2016
Zaterdag 12 mrt. 2016
Zaterdag 2 apr. 2016

Tijd
19.00
12.45
12.45
19.00
19.00
19.00

Tegen
K.S.V.
D.S.O.
V.O.C. 2
Stevo
V&S
Nieuw-Heeten

Je kunt je opgeven via:
Lisa Veltman
lisaveltman@hotmail.com
Lauret Krijnsen
lauretkrijnsen_91@live.nl
Met sportieve groet,
Dames 1

Pupillen

