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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
- Oproep supporters
- Olympianen naar Twentse handbalschool
- Wedstrijdverslagen HS1, D1, E1
- Verjaardagen komende week

Supporters…. steun onze dames 1

Uitslagen 23 februari en 5 & 6 maart
Senioren
De Tukkers DS1
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
Olympia DS1
Donar HS1
Donar HS2

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

22
38
28
24

- 15
- 22
- 20
- 15

13 - 12
28 - 34
29 - 11
7-7
17 - 9
13 - 7
15 - 4
8-7
17 - 6
8-2

Programma weekend 12 & 13 maart
Senioren
Olympia DS1
Combinatie ’64 DS3
Donar HS1
Donar HS2
Jeugd
D.S.V.D. DA2
SDOL DB1
Olympia DC1
R.S.C. DC2
Olympia DC3
Olympia/Donar D1
E.H.C. ’95 D1
D.H.V. E1
Langeveen E1
Olympia F1
Olympia F2

V en S DS1
Olympia DS3
APai/Aristos HS2
Zwolle HS1

Olympia DA1
Olympia/Borhave DB1
W.H.C. D2
Olympia DC2
Bentelo DC2
De Tukkers D1
Olympia D3
Olympia E1
Olympia E2
W.H.C. F2
Borhave F1

12-03, 19.00
13-03, 13.45
12-03, 20.30
13-03, 11.45

13-03, 12.00
12-03, 18.00
13-03, 10.30
13-03, 12.20
13-03, 09.30
12-03, 17.55
13-03, 10.05
13-03, 11.15
13-03, 09.30
12-03, 17.10
12-03, 17.10

Combiteam Olympia/Donar D1 kan zaterdag kampioen
worden!!!! Heel veel succes en alvast heel veel plezier ☺.

Aanstaande zaterdag 12 maart speelt Dames 1 van Olympia
om 19.00 uur één van de belangrijkste wedstrijden van dit
seizoen tegen V en S uit Groningen. Dat dames 1
momenteel een zware tijd beleeft zal niemand zijn
ontgaan. Momenteel speelt het team mee in de laagste
regionen van de competitie. Ondanks de inzet van de
spelers en de trainer, zijn ze er nog niet in geslaagd zich
veilig te stellen van degradatie. Dit is wel ons directe doel.
In deze moeilijke tijden kunnen supporters het verschil
maken tussen winnen en verliezen. Via deze weg willen we
alle Olympia en Donar supporters oproepen om de komende
wedstrijden hun bijdrage te leveren.
Steun onze selectie tijdens de komende wedstrijden door
uw aanwezigheid, uw positieve aanmoedigingen en
vertrouwen naar de spelers. Dit geeft het team vast een
positieve boost !!!

De entree is vrij, dus kom in grote aantallen
naar de Veldwijkhal.
Het resterende programma van onze dames:
Za. 12-03
Za. 19-03
Za. 02-04
Za. 09-04

Olympia – V en S
Z.A.P – Olympia
Olympia – Nieuw Heeten
K.S.V. – Olympia

Sporthal Veldwijk
De Zwaluwenvlucht
Sporthal Veldwijk
Waardergolf

Wij hopen in ieder geval bij de thuiswedstrijden dat we de
hal goed gevuld wordt door jullie en dat de punten in
Hengelo blijven!!!
Het bestuur

Olympianen naar handbalschool Twente 20022003
Naast Morris Kippers, Kealin van Keimpema, Janouk te Slaa
en Pipy Wolfs, zijn vanaf nu ook Cheyenne Schutten en
Sander Beltman toegelaten tot Handbalschool Twente
2002-2003. Cheyenne & Sander: heel veel succes!
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Wedstrijdverslag Donar heren 1

Wedstrijdverslag Olympia E1

Afgelopen zaterdag moesten we helemaal afreizen naar
Castricum voor een potje tegen nummer 2 CSV Meervogels.
Na een paar uurtjes rijden en onze voorbereiding gedaan te
hebben gingen de lichten uit en werd elke speler
voorgesteld met een spotlight, een keer wat anders voor de
verandering. Hierna begon de wedstrijd en kon je al gauw
merken dat dit een zware pot zou worden met de harde
scherpe afstandsschoten van CSV. Door een aantal missers
van onze kant gingen we rusten met 3 verschil. Aan het
begin van de tweede helft moest Lennart er nog even snel
af na een flinke botsing. Hij kreeg namelijk een glip in zijn
wenkbrauw die flink bloedde en deze moest afgetaped
worden. Helaas werd het er niet beter op voor Donar de
tweede helft. Er werden slordige passes afgegeven en
gemist vanaf wel elke positie. CSV was duidelijk de betere
en hebben verdiend gewonnen. Uitslag 28-20.

Op zondag 6 maart mochten de toppers van de E1 weer aan
de bak en dit keer tegen thuis DSVD uit Deurningen. Zonder
de zieke Senna en Joris(wintersport) gingen wij er weer
tegenaan om een mooie pot handbal te spelen. Onze
dekking stond vanaf het begin goed en DSVD kon er niet of
nauwelijks langs. We bleven goed samenspelen en door
mooie doelpunten van Dewi, Kim en Guus stonden wij met
rust voor met 8-4. Na rust ging Lissy op doel en Jade ging
spelen. Zij maakte ook meteen een mooi doelpunt. Door
onze offensieve dekking wisten wij een paar keer goed de
bal te onderscheppen en te scoren. Door goed samenspel
konden Lin, Guus en Kim scoren en zodoende stond er een
mooie uitslag op het bord: 17-6.

Wedstrijdverslag Olympia/Donar D1

Indy en Mieke

Verjaardagen komende weken

Zondag 6 maart mochten we eindelijk weer - na vijf weken
niet gespeeld te hebben - het veld op en wel tegen
Combinatie. Het was duidelijk dat ons team wedstrijdritme
miste terwijl Combinatie gebrand was op een overwinning
na de nederlaag die zij de vorige keer tegen ons hebben
opgelopen. Het werd dan ook een wedstrijd met weinig
doelpunten toch wisten we elke keer weer netjes bij te
blijven waardoor wij de rust zijn ingegaan met een 5-3
achterstand. Na de rust gooide Combinatie het tempo
omhoog en liepen zij uit naar een uiteindelijke (terechte)
13-7 overwinning.

Ondanks dit verlies (de enige die onze jongens en meiden
hebben opgelopen) kunnen zij zaterdag 12 maart a.s. hun
kampioenschap vieren. Zij spelen om 17.55 uur thuis tegen
De Tukkers. Zij spelen voorafgaand aan de wedstrijd van
dames 1.
Hopelijk tot dan!

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

Marijke Veenvliet - Olde Kalter
Gijs Schouwink
Sharon Stoeten
Laura Collins
Daniek Harbers
Sanne Hesselink

9 maart
13 maart
13 maart
14 maart
15 maart
15 maart

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

