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Van de redactie:

Wedstrijdverslag Combiteam B1

Deze nieuwsbrief is een gezamenlijke uitgave van de
Hengelose handbalverenigingen Olympia en Donar.
Met deze week:
- Uitslagen afgelopen weekend
- Programma komend weekend
- Wedstrijdverslagen DB1, HS1, E2
- Webshop Olympia
- Verjaardagen komende week

Afgelopen zondag werd er in sporthal Veldwijk gespeeld
tegen het lastige Wijhe. Binnen vijf minuten keken wij al
tegen een 3-0 achterstand aan. Even wakker worden,
dames!!!! Gelukkig pakten de dames direct de draad weer
op en wisten in de eerste helft al langszij te komen. De
dekking bleef goed gesloten en aanvallend speelden we
steeds beter en met meer vertrouwen. De ruststand was
zelfs in ons voordeel 13-10. Na de rust begon Wijhe met
een hele offensieve dekking. Even leek dat voor hun goed
uit te pakken. Wij leden veel balverlies en stonden
aanvallend te statisch. Voor we er erg in hadden stond het
14-14. Vanaf dat moment werd het een hele spannende
wedstrijd. Steeds kwamen wij 1 doelpunt voor en dan
maakten zij weer de gelijkmaker. Op de cruciale
momenten leden wij balverlies en misten een drietal
penalty’s. Gelukkig bleven wij in de dekking staan als een
huis zodat Wijhe niet langszij kon komen. In de laatste
minuut kregen wij weer een penalty…..het was 19-19. Ja
hoor, hij ging erin en zo bleven de 2 punten in
Hengelo/Borne. Een overheerlijk teamprestatie!!! Heel
hard gewerkt, dames! Ben trots op jullie!!!
Groetjes Karen, begeleidster B1

Uitslagen 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

Afgelast
32 - 20
23 - 10
27 - 26
42 - 16
16 - 30
20 - 19
11 - 6
12 - 22
18 - 12
21 - 3
8-3
Afgelast
11 - 8
4-6

Programma weekend 30 & 31 januari
Senioren
Olympia DS1
Olympia DS2
Vasse DS1
Donar HS1
Donar HS2
Jeugd
Zenderen Vooruit DA1
Olympia/Borhave DB1
W.H.C. DC2
Olympia DC3
Olympia-Donar D1
Bentelo D1
W.H.C. E1
Olympia E2
Olympia F1
Olympia F2

V.O.C. DS2
D.H.V. DS1
Olympia DS3
Hellas HS2
A.H.V. Achilles HS3
Olympia DA1
AAC/Swift A. DB1
Olympia DC2
Borhave DC2
Avanti W. D1
Olympia D3
Olympia E1
Kedingen E1
Bornerbroek F1
Borhave F1

31-01, 12.45
uur
31-01, 11.20
31-01, 11.15
31-01, 14.15
31-01, 15.45
31-01, 11.40
31-01, 14.30
31-01, 14.10
31-01, 10.20
30-01, 17.45
30-01, 18.50
31-01, 10.40
31-01, 09.30
30-01, 17.00
30-01, 17.00

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

Wedstrijdverslag Heren 1
Afgelopen weekend de wedstrijd tegen de studenten van
US Amsterdam, thuis hadden we de pot gewonnen met 2826. Bij US wordt er met hard gespeeld dus:) dan weet je
dat je deze niet zo maar hebt gewonnen. De eerste helft
riep redelijk gelijk op. Aan beide kanten werd er goed
gekeept. Ruststand 16-14. Na de rust werd het lastig.
Nadat er de hele tijd drie verschil op het bord stond werd
er overgegaan op een 5-1 dekking. Hieraan kon je zien dat
de tegenstander er toch wat moeite mee had. De
scheidsrechters namen enkele curieuze beslissingen:
Namelijk een overduidelijke cirkelbal en twee keer een
vermeende aanvallersfout. Mede door deze beslissingen en
een paar verkeerde passes stonden we tegen een flinke
achterstand aan te kijken. Met nog tien minuten op de klok
begonnen we terug te vechten. Er werd ook erg goed
gekeept en werd de tegenstander zenuwachtig. In de
laatste paar minuten was de aansluitingstreffer gevonden!
Helaas is er in deze fase net niet goed afgerond en een
paar cruciale ballen gemist. Eindstand 27-26 voor US. Heel
jammer, maar we hebben nog flink gestreden en er een
echte pot van gemaakt.

Wedstrijdverslag E2
Zondag 24 januari moesten onze toppers aantreden voor
een wedstrijd tegen BWO. Met de nieuwe topper Liz in het
team, welkom Liz, begonnen we vol goede moet aan de
wedstrijd.
De eerste helft stond Eyelien op goal. Het ging gelijk op en
onze toppers hielden zich goed staande om bij een
ruststand van 6-4 even bij te komen en zich weer klaar te
maken voor de 2e helft. Tess mocht op goal en het was
weer reuze spannend. De teams waren erg aan elkaar
gewaagd en lieten leuk handbal zien. Op het laatst bleek
BWO toch ietsjes sterker wat resulteerde in een eindstand
van 8-11.

O LYMPIACTUEEL /F LITS
26 januari 2016, Jaargang 3, nummer 04

Verjaardagen komende weken

Webshop Olympia
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)

Facebook en twitter
Volg ons op Facebook Olympia, Twitter Olympia &
Facebook Donar
Heidi Koerselman
Maya Andela-Donker
Martijn Bik
Esmee Ariese

27
29
29
31

januari
januari
januari
januari

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

