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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
- 4-punten wedstrijden
- Wedstrijdverslagen HS1, DB1, D1, E2
- Verjaardagen komende week

Zondag 4-punten wedstrijden
Zondag a.s. spelen zowel dames 1 als heren 1 een 4puntenwedstrijd. Onze dames kunnen zich wat lucht
verschaffen door D.S.O. te verslaan:

Uitslagen 9 & 10 januari
Senioren
Nijland/Kwiek DS2
Olympia DS2
Olympia DS3
E.H.C. HS1
Cabezota HS1

Olympia DS1
Avanti W. DS2
B.W.O. DS3
Donar HS1
Donar HS2

Jeugd
Stevo DA2
Olympia/Borhave DB1
Olympia DC1
D.S.V.D. DC2
De Tukkers D1
Stevo D1
Stevo D2
Dynamiek E1
D.S.V.D. F1
D.S.V.D. F2

Olympia DA1
SDOL DB1
Langeveen DC1
Olympia DC3
Olympia-Donar D1
Olympia D2
Olympia D3
Olympia E2
Olympia F1
Olympia F2

29 - 22
17 - 29
17 - 8
28 - 35
36 - 25

28 - 14
22 - 20
23 - 7
14 - 6
3 - 27
7 - 12
11 - 6
26 - 3
16 - 9
5 - 10

Voor de heren staat de topper tegen Nieuwegein op het
programma:

Programma weekend 16 & 17 januari
Senioren
Olympia DS1
Langeveen DS1
D.H.V. DS3
Donar HS1
Donar HS2
Jeugd
Olympia DA1
E&O DB1
Olympia DC3
R.S.C. D1
Olympia D2
Olympia D3
Combinatie E1
Olympia E2
Olympia F1
Olympia F2

D.S.O. DS1
Olympia DS2
Olympia DS3
Nieuwegein HS1
Ha-STU HS3

Combinatie ’64 DA2
Olympia/Borhave DB1
Combinatie ’64 DC2
Olympia-Donar D1
Dynamiek D1
T.V.O. D1
Olympia E1
Borhave E2
D.H.V. F1
D.H.V. F3

17-01, 12.45
uur
16-01, 19.15
16-01, 19.15
17-01, 14.15
17-01, 15.45

17-01, 11.20
16-01, 18.45
17-01, 10.20
17-01, 09.50
17-01, 16.55
16-01, 18.00
17-01, 09.00
17-01, 09.30
16-01, 17.15
16-01, 17.15

Alle reden om beide teams zondag te ondersteunen. Kom
massaal naar de Veldwijk-hal en ondersteun beide teams in
hun strijd om de broodnodige punten.
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Wedstrijdverslag Heren 1

Wedstrijdverslag Combiteam B1

Het jaar 2016 is begonnen!
Na een paar weekjes wat minder getraind te hebben, zijn
we deze week weer verder gegaan met waar we mee bezig
waren, er werd weer lekker getraind. Met de eerste
wedstrijd van de tweede seizoenshelft voor de boeg moest
er richting Den Haag afgereisd worden naar Leidschendam.
Daar stond EHC, de nummer 2 van de competitie op ons te
wachten. Vorig jaar behoorlijk ziek van weg gegaan omdat
we toen de wedstrijd hadden laten lopen. Maar met de
overwinning van de vorige wedstrijd tegen Aalsmeer in ons
geheugen, gingen we weer volle moed aan de bak. En zo
geschiede! Donar begon goed aan de wedstrijd, de
verdediging stond weer als een blok, de aanvallen werden
zuiver uitgespeeld en werd er goed gekeept. Door deze
goeie aanvallen en een paar breaks op maat konden we na
de eerste minuten uitlopen naar een 3-8 voorsprong! Maar
met de goede conditie en de brede selectie van EHC en hun
snelle middenuit, weet je dat ze zo terug kunnen komen.
Dus door een drietal keer de penalty te missen en niet
goed de overtal situatie uit te spelen en balverlies te lijden
kwamen ze toch terug. Op dit moment kwam voor ons ook
de twee minuten tijdstraf. Gelukkig konden we goed
blijven spelen en blijven scoren en gingen we ondanks de
tweemaal de 2 minuten gingen we de rust in met 2 punten
verschil. 15-17!

Afgelopen weekend kwam de B1 maar liefst 2x in actie.
Eerst afgelopen vrijdag in Arnhem de inhaal wedstrijd
tegen AAC/Swift. Deze wedstrijd ging eerder niet door
omdat er geen scheidsrechter op kwam dagen.
Afgelopen vrijdag dreigde dit weer mis te gaan. De
officiële scheidsrechter kwam niet opdagen en ik was de
shirtjes vergeten mee te nemen vanuit Hengelo.
Kortom een zeer rommelige start! Nadat we de
reserveshirts van de heren van AAC/Swift (mooi roze is niet
lelijk….) aangeboden hadden gekregen werd er door
AAC/Swift gelukkig een eigen scheidsrechter geregeld en
kon de wedstrijd alsnog beginnen. De eerste helft speelden
wij slordig en niet doelgericht genoeg en gingen de rust in
met een 10-7 achterstand. In de rust heeft Freddy de
dames eens even toegesproken en aangegeven dat de
dames in zichzelf moesten gaan geloven. Nou dat hebben
ze laten zien. Direct na de rust wisten de dames het snel
10-10 te maken en vanaf dat moment gingen we steeds
beter handballen. Lange tijd bleef het spannend, maar in
de laatste 7 minuten wisten wij uit te lopen en hebben we
de wedstrijd gewonnen met 23-18!! Super trots op de
dames hoe ze deze wedstrijd als team gespeeld en
gewonnen hebben.

Hier konden we even genieten van de tirade van de coach
van de tegenstander. De kleedkamers staan nogal dicht op
elkaar en hij ging tekeer! Onze verdienste! Onze opdracht
was dus heel duidelijk, zo doorgaan! De aanvallen weer
goed spelen, geen twee minuten pakken, dan maar laten
scoren en koppie erbij.
In de tweede helft gingen we weer heerlijk verder waar we
mee bezig waren. We verslapten niet, stonden goed en had
Roy de hoekspeler helemaal tuk bij elke bal die die schoot.
We liepen dus weer uit! Hierop moest EHC iets doen en
werd Tim vastgezet. Heel mooi eigenlijk, het spel maakten
we breed en kwam er heel veel ruimte en bleven we lekker
scoren. Dat gaven ze dus ook weer op. Toch kwamen ze
daarna terug tot 6 punten met wat met iets meer dan tien
minuten op de klok. Ze kregen weer een paar tijdstraffen
en daarna moesten ze een uiterst redmiddel gebruiken,
man op mandekking. Toch best even lastig en conditioneel
merkten we dat we het zwaar hadden. Toch pakten we
onze puntjes hierin. Toen er nog een penalty werd gegeven
aan EHC een we naar de klok keken wisten we het. Puntjes
zijn zeker binnen! De penal werd ook nog eens gemist en
een paar minuten later stond de uitslag van wel 28-35 op
het bord! Weer een fantastische overwinning en een goed
begin van het nieuwe jaar!
Hopelijk kunnen we dit doorzetten want volgende week
ZONDAG staat de thuiswedstrijd tegen nummer 3
nieuwegein op het programma. Door deze winst op EHC
staan we op hetzelfde puntenaantal van Nieuwegein, er
staat wat op het spel! Dus wees erbij om kwart over twee!

Zondag stond de volgende wedstrijd al weer op de planning
tegen SDOL. Ook hier bleef het even spannend of er wel
een scheidsrechter op kwam dagen. Gelukkig…..tien
minuten na de officiële begintijd kwamen ze binnen (ze
stonden in de sporthal in Borne….). Het werd een
moeizame wedstrijd. We hadden last van de fysieke
krachten van SDOL en we hadden nog duidelijk de
wedstrijd van vrijdag in de benen. Bij vlagen speelden we
aardige aanvallen en we gingen de rust in met 12-8. De
tweede helft ging nog moeizamer en onze krachten raakten
bijna op. Het eindsignaal kwam precies op tijd met een 2220 winst op het scorebord. Kortom een goed weekend voor
de B1 met 4 punten in de pocket!!!
In de stand zijn we op een gedeelde 2e plaats te vinden en
staan toch aardig los van de nummer 4! Keurig dames en op
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naar Emmen as weekend. Daar hebben we nog iets recht te
zetten!

Wedstrijdverslag D1
Eindelijk, we mochten weer. Vol ongeduld en goed
gemotiveerd verzamelden de D1 jongens (en natuurlijk
Kealin en Janouk) zich zondag in Albergen voor de
wedstrijd tegen de Tukkers
Op papier geen moeilijke wedstrijd en dat bleek ook zo.
Goed gedisciplineerd begonnen we aan de wedstrijd
waardoor we in de aanval een aantal goed uitgespeelde
kansen benutten en de verdediging weer eens stond als een
huis.
Hierdoor konden de coaches de spelers op diverse plaatsen
inzetten en uit proberen. Opbouwers in de hoek en aan de
cirkel en hoekspelers en cirkellopers op de opbouw.
Beide groepen voerden hun opdrachten goed uit, met als
gevolg dat iedereen (behalve Kealin onze keepster) tot
scoren kwam.
Na een ruime voorsprong werd er ook in de 2e helft goed
gespeeld. De jongens en Janouk maakten er geen ren je rot
wedstrijd van, maar werd de wedstrijd gebruikt om zowel
aanvallend als in de verdediging verschillende spelvormen
uit te proberen. Een compliment aan allen.
Minder belangrijk, maar toch even leuk te vermelden is dat
we de wedstrijd hebben gewonnen met 3-27.
Op naar RSC volgende week!!!

Verjaardagen komende weken
Kim van Heck
Brigitte Schledorn
Tessa Kemerink op Schiphorst
Zara Berning
Marriët Lensink-Gruben

14
15
17
18
18

januari
januari
januari
januari
januari

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

Wedstrijdverslag E2
Daar zijn we weer. Na een wel verdiende vakantie
verzamelden de E2 met hun trouwe supporters zich om
08.30 uur fris en fruitig in Goor. We moesten tegen
dynamiek die boven aan staan. Een zware pot dus. Dat
bleek ook wel want Na 5 minuten spelen was het 3-0 voor
dynamiek. Onze toppers vochten voor wat ze waard waren.
Na een paar goede kansen en wat pech lukte het ons nog
niet te scoren. Dynamiek was echt en een beetje te groot
en een beetje te goed. Na 15 minuten spelen was daar dan
de wel verdiende treffer. De sporthal vulde zich met trots
bij zowel de spelers als de supporters. De rust stand was
14-1 maar dat gaf niets want ze deden heel erg hun best.
De 2e helft gaf het zelfde beeld. Ondanks goede
aanwijzingen van de coach wilde het niet echt lukken.
Dankzij goed keeperswerk van Eileen bleef de schade
beperkt. Door 2 goals van Luuk stond het halverwege de 2e
helft 19-3. Moe gestreden verloren we helaas met 26-3.
Maar we blijven trots op jullie
De supporters

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

