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Van de redactie:

Wedstrijdverslag Dames 1

Deze nieuwsbrief is een gezamenlijke uitgave van de
Hengelose handbalverenigingen Olympia en Donar.
Met deze week:
- Uitslagen afgelopen weekend
- Programma komend weekend
- Wedstrijdverslagen DS1, HS1, E1, F1 & DS3
- Webshop Olympia
- Verjaardagen komende week

Zondag hebben de dames van Olympia een goede
overwinning geboekt tegen de meiden uit Den Helder.
Het was een wedstrijd die met veel strijd moest worden
gestreden, het was een echte teamprestatie.
In de eindfase van de wedstrijd was de mentale
weerbaarheid van de meiden het sterkst. Daarom ook dik
verdiend gewonnen, ondersteund door het publiek.
De dames van D.S.O. gingen met lege handen naar huis.
Wij daarentegen met een heel prettig gevoel. De eindstand
25 - 24 voor de meiden van Olympia!!!
Volgende weer een iets uitgebreider verslag.

Uitslagen 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

Wedstrijdverslag F1
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

25
21
13
22
32

- 24
- 17
- 28
- 34
- 21

11 - 17
23 - 15
9-9
4 - 21
16 - 8
5 - 14
8-7
4-8
16 - 9
10 - 3

De eerste thuiswedstrijd in het nieuwe jaar werd gelijk
met de F2 gespeeld in de Veldwijk hal.
We mochten tegen DHV 1 waar we in de eerste helft van
het seizoen met 5-2 van hadden verloren. Het beloofde dus
een spannende pot te worden. We gingen goed van start
door goed keepers werk van Xian, snel samenspel door
Lindy, Nienke en Maud leverde doelpunten op. Pien, Zara
en Sanne zorgde voor een goede verdediging en samen
kwamen ze tot de mooie overwinning van 16-9 top gedaan.
Ook invaller coach Hans Ekkel super bedankt!

Programma weekend 23 & 24 januari
Senioren
De Tukkers DS1
Hacol ’90 DS2
Olympia DS3
US HS1
Blauw Wit HS2
Jeugd
Olympia DA1
Olympia/Borhave DB1
Olympia DC1
Olympia DC2
Kedingen DC1
Olympia-Donar D1
Olympia D2
Olympia E1
B.W.O. E1
D.H.V. F2

Olympia DS1
Olympia DS2
Bentelo DS4
Donar HS1
Donar HS2

Stormvogels DA1
Wijhe DB1
E.H.C. DC1
Bentelo DC1
Olympia DC3
D.S.V.D. D1
Combinatie D2
De Tukkers E1
Olympia E2
Olympia F1

23-01, 20.45
uur
24-01, 12.35
24-01, 13.40
23-01, 19.00
24-01, 11.10

24-01, 12.30
24-01, 11.15
23-01, 18.25
24-01, 10.00
24-01, 09.45
23-01, 17.35
24-01, 09.15
23-01, 16.45
24-01, 10.20
24-01, 09.45

Na de wedstrijd had de Jeugdcommissie een verassing
heerlijke patatjes en ranja stond voor beide teams klaar.
Het heeft alle kinderen heerlijk gesmaakt.
Super bedankt!!
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Wedstrijdverslag Heren 1

Wedstrijdverslag Dames 3

Vandaag, voor de verandering op de zondag, stond de
volgende lastige wedstrijd op het programma. De
thuiswedstrijd tegen Nieuwegein. Een fysiek erg sterk team
waar we in de uitwedstrijd ook heel veel moeite mee
hadden. Wetend dat we met een lekkere serie bezig zijn,
begonnen we fanatiek aan de wedstrijd en ging het een
tijd heel gelijk op. Mede door wat gemaakte foutjes, ook in
de afronding, kon Nieuwegein hierdoor uitlopen naar een
verschil van zes punten waar we mee gingen rusten. Op
zich nog niks aan de hand en hebben we voor hetere vuren
gestaan, maar wisten we dat we echt moesten knokken om
er nog wat van te maken. Helaas konden we het tij niet
keren. Nieuwegein wist goed de cirkelspeler te vinden en
kwamen ze te gemakkelijk door de verdediging heen, zelfs
in ondertal. Door nog wat foute passes konden ze
behoorlijk uitlopen naar een eindstand van 22-34. We
wisten dat we in deze wedstrijd constant top moesten zijn
in ons spel om er een spannende wedstrijd van te kunnen
maken. Helaas is dit er niet van gekomen en blijft het
onder Aalsmeer erg spannend in de competitie met vijf
teams zo dicht op elkaar in de ranking. Helaas staan wij
daar nu onderaan op plek 6.

Dames 3 is op de goede weg. Nadat ze de eerste helft van
de competitie aan de tegenstanders en aan elkaar moesten
wennen, zijn ze de 2e helft super gestart.
De eerste wedstrijd werd gewonnen met 17 - 8 van BWO en
afgelopen weekend zelfs met 28-13 van DHV. Dames top,
ga zo door.

Wedstrijdverslag E1

Webshop Olympia

De toppers van de E1 mochten eindelijk weer eens aan de
bak! En dan meteen tegen mede koploper Combinatie uit
en in Losser. Dus we wisten dat het een spannende pot zou
worden. We begonnen met Guus op doel en hij keepte
super. De wedstrijd was erg spannend en dat zou tot aan
het eind toe blijven. Joris scoorde een mooi doelpunt
vanuit de hoek. De ruststand was 3-1 in het voordeel van
Combinatie. Na rust MOEST er worden gewisseld worden
van keeper. Jade ging bij ons op doel. Ook zij keepte
super! En toen ging het lopen aan de kant van Olympia.
Kim, Guus, Joris en sterre scoorden en toen stonden we
voor. Toen ging Combinatie nog even snel hun beste keeper
op doel zetten (of dit mag....???). Na protest ging het spel
verder en helaas kwam Combinatie voor en wonnen zij nipt
deze wedstrijd. Onze toppers hebben super gespeeld. Er is
goed verdedigd en samengespeeld.
We gaan gewoon weer keihard trainen en zaterdag is er
weer een nieuwe wedstrijd.

Graag nogmaals jullie aandacht voor de fonkelnieuwe
webshop
van
Olympia
Hengelo.
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)

Proost!!

Trotse coaches,
Romy en Mieke

Verjaardagen komende weken
Rogier Schledorn
Martin Aal
Maud Voorveld
Milos Habers
Pien Teesink
Melanie Bouwhuis

20
22
22
23
23
24

januari
januari
januari
januari
januari
januari

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

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

