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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
- Wedstrijdverslagen HS1, E2
- Pubquiz
- Laserquesten
- Verjaardagen komende week

Uitslagen 19 t/m 21 februari
Senioren
Olympia DS1
Olympia DS2
R.S.C. DS2
Donar HS1
Donar HS2

Stevo DS1
Borhave DS2
Olympia DS3
Hercules HS 2
The Flyers HS2

Jeugd
Avanti W. DA1
Olympia/Borhave DB1
Bentelo DC1
Olympia/Donar D1
Avanti W. D2
Olympia E1
R.S.C. E1
Avanti W. E2

Olympia DA1
Stevo DB1
Olympia DC1
Stormvogels D1
Olympia D2
De Tukkers E1
Olympia E1
Olympia E2

21 - 17
18 - 17
5 - 20
21 - 20
20 - 19

30 - 16
49 - 10
21 - 17
21 - 15
3 - 19
9 - 17
9 - 15
10 - 7

Programma weekend 5 & 6 maart
Senioren
Voorwaarts DS1
CSV/Meervogels HS1
UGHV HS2
Jeugd
Olympia DA1
Voorwaarts DB1
Olympia DC1
Olympia DC2
De Tukkers DC2
Combinatie D1
Olympia D2
Olympia D3
Olympia E1
Stormvogels F1

Olympia DS1
Donar HS1
Donar HS2

05-03, 19.30
05-03, 20.20
06-03, 14.20

behoorlijk verschil van hebben gewonnen, mede door een
snelle voorsprong. Aan ons om dit weer te doen.
De wedstrijd begon enthousiast, maar het was moeilijk om
tot scoren te komen voor beide ploegen. Pas na vijf
minuten spelen werd via een break-out van Christophe
eindelijk het eerste doelpunt van de wedstrijd gemaakt. Al
gauw hierna stond er 5-1 op het scorebord. Hierop
verzaakten we verder uit te lopen. Door het zwakke fluiten
van de scheidsrechters werd de ploeg uit Den Haag in het
zadel geholpen. Hercules kwam helemaal terug. Deze
manier van fluiten werd ook opgemerkt door de spelers en
supporters, de frustratie kon je voelen. De tweede helft
zijn we niet meer bezig geweest met het ons te ergeren
aan de scheidsrechters maar probeerden we ons eigen spel
te spelen. We konden vrij weinig breaks lopen, rondden
ongelukkig af en de penalty's die we meekregen werden
ook nog een aantal keren gemist. Gelukkig stonden er een
paar spelers, waaronder Tim, daarna op en werd er een
aantal keren heel goed gescoord. Hierdoor kwam er een
klein gaatje voor Donar van twee punten. Heel vervelend
voor ons probeerde de tegenstander ,voornamelijk de
overdramatische rechteropbouwer, tijdstraffen uit te
lokken. Maar zelfs in ondertal konden we de voorsprong
van een punt behouden. Met een fanatieke aanhang die ons
de laatste twee minuten lang heel erg enthousiast naar de
overwinning klapten, stond er een eindstand van 21-20 op
het bord.
Een zwaar bevochten wedstrijd waarin we het onszelf
onnodig moeilijk hebben gemaakt. Maar door de wilskracht
van de laatste 5 minuten waren we toch de betere. En het
publiek wil natuurlijk ook wel een beetje spanning toch?
Hopelijk kunnen we dinsdag de dames van Olympia ook zo
motiveren in hun belangrijke inhaalwedstrijd tegen de
Tukkers in Albergen!

Nieuwsbrief voor 2 weken
Komend weekend is er geen programma. De eerstvolgende
nieuwsbrief verschijnt weer op dinsdag 8 maart a.s.
Iedereen een fijne vakantie gewenst!!

Wedstrijdverslag E2
Langeveen DA1
Olympia/Borhave DB1
De Lutte DC1
E.H.C. ’95 DC1
Olympia DC3
Olympia/Donar D1
R.S.C. D2
Langeveen D1
D.S.V.D. E1
Olympia F2

06-03, 14.50
06-03, 13.45
06-03, 13.50
06-03, 12.50
06-03, 11.50
06-03, 10.30
06-03, 12.05
06-03, 11.10
06-03, 10.20
06-03, 10.00

10.15 uur Glanerbrug. Avanti uit altijd lastig. Vandaag een
goede kans om te winnen want Avanti staat onder ons.

Het wordt spannend in de bovenste regionen van de
competitie. Afgelopen zaterdag speelden we de
thuiswedstrijd tegen Hercules 2 uit Den Haag. Een
behoorlijke ploeg waar we in de uitwedstrijd toch met een

Fanatiek begonnen beide teams aan de wedstrijd. Avanti
scoorde al snel 2x waarvan 1 pech doelpunt voor onze
keeper, via de lat en de rug van de keeper in het doel.
Met een mooie aanval scoorde wij de 1-2. Met 2 ballen op
de paal en een goede redding van de keeper bleef het lang

Wedstrijdverslag Heren 1
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2-1. In de 13e minuut scoorde Avanti 3-1. Al snel scoorden
we de ansluss treffer 3-2 en de 3-3. Helaas scoorde Avanti
nog 2x en was de ruststand 5-3. In afwachting van wat een
spannende 2e helft zou worden en om geen moment te
missen bleef het meegereisde Olympia publiek tijdens de
rust op de tribune en werd de ware ingezet. Dit hadden
effect op het team en al snel werd de achterstand terug
gebracht naar 6-5 en scoorden we de 6-6. Waar wij op de
paal schoten 3x, maakte Avanti de doelpunten wel en 4
minuten voor tijd was de stand 9-7. Het publiek ging er
nog eens achter staan en moedigde onze toppers aan om
toch nog minimaal 2x te scoren. Na nog eens 2x de paal
geraakt te hebben scoorde Avanti het laatste doelpunt en
werd de eindstand 10-7.
Het was een mooie en spannende wedstrijd toppers!!!!!

Laserquest
Noteer vast in jullie agenda dat voor de alle jeugdleden op
donderdagavond 24 maart a.s. een leuke activiteit wordt
georganiseerd. We gaan met alle teams laserquesten, net
zoals voorgaande jaren. Het belooft weer een gezellige
avond te worden. Meer info volgt via jullie coaches.
Met vriendelijke groeten,
De jeugdcommissie: Sandra – Karen - Mieke en Nancy

Verjaardagen komende weken

Pubquiz

Vanwege de aanstaande vakantie is de pubquiz uitgesteld.
Deze vindt nu plaats op vrijdagavond 22 april a.s.!!!
Graag nodigen wij iedereen van 18 jaar en ouder uit om
deel te nemen aan onze eerste super leuke pubquiz.
Wij zorgen voor de hapjes. De drankjes zijn voor eigen
rekening. Wij hopen op een grote opkomst: je kunt je
individueel opgeven, of als team met maximaal 5 leden. En
uiteraard is meedoen belangrijker dan winnen!!
Is je interesse gewekt? Check dan de facebook pagina van
Olympia. Opgeven kan via Facebook door aan te geven dat
je naar het evenement gaat, of via een e-mailtje naar
olympia1917@gmail.com.
We hopen je vrijdag de 22ste april te zien in ons
gezamenlijke clubhuis.

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

Femie Drenten
Kelly Nijhof
Martijn Wennink
Suzan Drenth-Pardoen
Remco Hogeslag
Lissy Snoeyer
Thomas Scheij
Erna Grob-Meulenkamp

28 februari
28 februari
28 februari
1 maart
2 maart
2 maart
7 maart
8 maart

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

