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Van de redactie:

Komende week geen nieuwsbrief

Deze nieuwsbrief is een gezamenlijke uitgave van de
Hengelose handbalverenigingen Olympia en Donar.
Met deze week:
- Uitslagen afgelopen weekend
- Programma komend weekend
- Wedstrijdverslagen HS1, E1, DB1
- Opsporing verzocht
- Familiedag 12 juni 2016
- Verjaardagen komende week

Tijdens Pasen is de redactie op zoek naar gevulde eieren!
Derhalve geen nieuwsbrief volgende week! Eerstvolgende
verschijnt weer op 5 april a.s. Fijne feestdagen gewenst!!!!

Uitslagen 19 & 20 maart
Senioren
Z.A.P. DS1
Combinatie ’64 DS1
Olympia DS3
Cometas HS1
Heeten HS1

Olympia DS1
Olympia DS2
De Lutte DS2
Donar HS1
Donar HS2

32
27
22
32
31

Jeugd
Olympia DA1
Olympia/Borhave DB1
Bornebroek DC1
Olympia DC2
W.H.C. DC3
Olympia/Donar D1
Olympia D2
Olympia D3
Olympia E1
Olympia E2
W.H.C. F1
Vasse F1

E.H.C. ’95 DA1
E&O DB1
Olympia DC1
De Lutte DC1
Olympia DC3
R.S.C. D1
D.H.V. D1
Combinatie ’64 D4
Stormvogels E1
E.H.C. ’95 E1
Olympia F1
Olympia F2

13 - 24
37 - 33
12 - 30
17 - 11
20 - 7
20 - 6
11 - 4
10 - 8
17 - 10
3 - 26
14 - 7
5 - 14

- 10
- 16
- 13
- 24
- 18

Programma weekend 1 t/m 3 april
Senioren
Olympia DS1
Olympia DS2
Donar HS1
Donar HS2
Jeugd
De Tukkers DA2
Wijhe ’92 DB1
Olympia DC1
Bornerboek DC1
D.S.V.D. D1
Bornerbroek D1
Kedingen D2
Borhave E1
Olympia E2
De Tukkers E2
T.V.O. F1

Nieuw Heeten DS1
Bentelo DS2
Auto Smeeing/BDC HS1
E&A HS1

02-04, 19.00
03-04, 13.00
02-04, 20.30
03-04, 14.30

Olympia DA1
Olympia/Borhave DB1
Avanti W. DC2
Olympia DC2
Olympia/Donar D1
Olympia D2
Olympia D3
Olympia E1
Zenderen V. E1
Olympia E2
Olympia F1

03-04, 11.50
02-04, 17.45
02-04, 17.45
03-04, 12.05
02-04, 17.35
03-04, 10.35
03-04, 11.25
03-04, 10.15
01-04, 17.30
03-04, 11.00
03-04, 12.00

De E2 heeft een dubbel programma i.v.m. inhaalwedstrijd.

Wedstrijdverslag Olympia E1
In navolging van "onze" handbaldames in Metz waar een
aantal ouders van spelers van de E1 aanwezig waren,
speelden de Toppers van de E1 weer een goede wedstrijd.
De vorige wedstrijd tegen Stormvogels was een hele
vervelende (slaan/trekken/vasthouden) wedstrijd geweest.
We hadden al afgesproken dat wij ons eigen snelle
spelletje zouden spelen. Dit keer zonder Joan en Lin. Jade
ging de 1e helft op doel en zij deed gewoon een imitatie
van Tess Wester....! Ze deed het super! Door snelle
aanvallen van Kim en Sterre stonden wij al gauw op
voorsprong. Onze dekking was scherp en eigenlijk had
Stormvogels maar 1 speelster die echt gevaarlijk was. Dus
daar zouden wij goed op verdedigen. Lissy maakte ook nog
een mooi doelpunt en had Senna een paar keer pech met
zijn schoten maar de acties waren zeer mooi om te zien.
Na rust ging Lissy op doel. Ook zij keepte een hele goede
2e helft! Super dat wij zulke fanatieke keepers hebben!
Door mooie acties en doelpunten van Guus, Kim, Sterre en
Joris liepen wij uit naar een goede 17-10 overwinning. Nog
1 wedstrijd te gaan en die spelen wij uit op 3 april in Borne
om 10.15 uur tegen Borhave. Iedereen heeft keihard
gewerkt! Super gedaan!
Romy en Mieke

Verslag van een lange dag
Zaterdagmiddag om 15.15 uur weggereden voor de
wedstrijd Z.A.P. Breezand tegen Olympia. ’s Nachts om
2.48 uur al weer terug in huis.
Bijna 12 uur weg voor 1 uur handbal. Op de heenweg 30
minuten in de file, op de terugweg ruim 65 minuten.
Nu even naar de wedstrijd, Z.A.P. die koploper is wist de
wedstrijd snel naar hun hand te zetten. Na 16 minuten
spelen was het al 11 tegen 1. Op alle fronten waren ze
beter, zowel in de dekking als aanval. Het was niet onze
avond (dag) en gingen dan ook teleurgesteld weer terug
zonder punten. Eindstand 32 tegen 10.
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Wedstrijdverslag Donar heren 1
Afgelopen zaterdag moest er afgereden worden naar
Leeuwarden voor de uitwedstrijd tegen Cometas in
Leeuwarden. De eerste helft ging gelijk op. Eerst namen
wij een voorsprong van twee punten via wat breaks en een
paar goeie goals vanaf beide hoeken. Daarna nam Cometas
de leiding bij 5-6 en ging het gelijk op en begon onze
opbouw ook lekker te draaien. Na een paar lekkere
doelpuntjes van Bertjan maakte die een overtreding in de
verdediging waar die twee minuten tijdstraf voor kreeg.
Daarop werd er flink gezeurd aan de Cometas en terwijl
Bertjan aan de kant stond, kreeg hij rood onder het mum
van een te harde overtreding op de schotarm. Dus hielden
we twee wissels over. 3 aanvallen later wordt lennart 3x zo
hard neergehaald en is er blijkbaar niks aan de hand. We
gingen de rust in met 2 verschil. De tweede helft kwamen
we er niet meer aan te pas, Tim werd vast gezet en werd
er slordig gespeeld en liep Cometas wat uit. De enige
mogelijkheid om dit nog te winnen was om op hoge druk en
snelheid aan te vallen tegen de wat fysiekere
tegenstander, maar met nog maar twee wissels was dat
niet te belopen en dat zag je ook in de afsluiting. Dat Tim
vol op het gezicht werd verdedigd en Chris weer in de
break een tik kreeg van achteren, waarvoor beide niets
werd gegeven, hielp ook niet mee. Desondanks heeft
Cometas een goede wedstrijd gespeeld en terecht
gewonnen. Helaas waren wij de tweede helft aanvallend
niet top en heeft het inconsequente fluiten het tegen
gehouden om er een spannende wedstrijd neer te zetten.
Uitslag 32-24.

resultaat zijn. Mocht u ook benieuwd zijn hoe wij het gaan
doen 2 april? Kom dan kijken in Wijhe om 17.45 uur. Wij
kunnen zeker supporters gebruiken!!
Groetjes Karen Meijer, begeleidster combiteam

Opsporing verzocht!!!
Vorige week zondag, 13 maart, tijdens de wedstrijd van
Donar heren 2 heeft iemand met een blauwe auto
(vermoedelijk busje) onze auto, een zwarte Toyota Corolla
Verso, beschadigd.
Misschien heeft de bestuurder het niet gemerkt. Heeft
iemand iets gezien? Ken je iemand met een blauwe auto
die zondagochtend in de hal was? We zouden informatie
zeer op prijs stellen.
Ons telefoonnummer is 074-2428053 of 06-34492005.
Familie Ensink.

Familiedag 12 juni 2016
Noteer de dag alvast in je agenda zodat je met je ouder(s)
/ verzorger(s), broertjes, zusjes, partner, kinder(en) kunt
genieten van de gezellige familiedag.
Het programma volgt z.s.m.

Verjaardagen komende weken

Wedstrijdverslag combiteam B1 tegen E&O B1
Afgelopen zondag was het weer zover. In sporthal ’t
Wooldrik om 11.30 uur troffen beide ploegen elkaar weer.
Voor de derde keer in deze competitie. Wij spelen
namelijk anderhalve competitie daar er minder ploegen
zijn in deze competitie. Twee keer eerder moesten wij
toch echt in E & O de meerdere kennen. Maar met nog een
mogelijke tweede plaats in het verschiet, en dus kans op
deelname aan het NK, gingen onze dames het veld in met
maar 1 doel : WINNEN!!!!
De eerste vijf minuten was bijna niet af te knipperen…..
veel snelle aanvallen van beide kanten en binnen vijf
minuten keken we al weer tegen een achterstand aan 4-6.
Dit beloofde veel doelpunten…. Naarmate de eerste helft
verstreek kregen onze dames meer grip in de dekking en
dus op E & O. Met mooie aanvallen kwamen we dichterbij
en zelfs langszij. Ruststand 18-16 in ons voordeel.
Begin tweede helft bleef het nog even spannend. Maar
halverwege de tweede helft kregen onze dames vleugels en
liepen we steeds verder uit. Met een fraaie teamprestatie
op zowel aanvallend als verdedigend vlak liepen we uit
naar 37-33!!! Dit was ook de eindstand. Dolgelukkig
sprongen de dames door het veld.
Op naar 2 april in Wijhe waar wederom een lastige pot
handbal staat te wachten tegen de andere nummer 2. Maar
we gaan ervoor!! Wat zou dat een mooi

Wilko Vije
Jetske Elhorst
Tess Veenvliet
Ben Krabbe
Johan ten Brummelhuis
Marleen Craamer
Marell Beld
Henk Vosmeijer

24 maart
27 maart
27 maart
28 maart
30 maart
1 april
4 april
5 april

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

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

