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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
- Wedstrijdverslagen HS1
- Handbalseizoen D2
- Olympia dames op Esreinmarkt
- Bal gevonden!
- Verjaardagen komende week

Uitslagen weekend 9 & 10 april

Handbalseizoen Olympia D2

Senioren
KSV DS1
W.H.C. DS2
Olympia DS3
FIQAS Aalsmeer HS3

Olympia DS1
Olympia DS2
Kedingen DS1
Donar HS1

24
29
19
37

Jeugd
Olympia
Olympia
Olympia
Olympia
Olympia

Olympia DC1
E.H.C. ’95 DC2
Borhave D1
Hacol ’90 D1
R.S.C. F1

17 - 21
4 - 16
18 - 20
15 - 13
9 - 17

DC2
DC3
D2
D3
F2

weer uit en konden we ditmaal het niet meer goed maken.
We konden met twee wissels ook niet vol op snelheid met
zijn allen omschakelen, want daar lag hier wel heel
duidelijk de kans. Uitslag 37-27. Lekker gebald, geen
verdere blessures.
Dit seizoen hebben we 25 punten gehaald, meer dan vorig
jaar. Hoogtepunt was zeker de gewonnen thuiswedstrijd
tegen hetzelfde Aalsmeer! Door het verlies van Cometas
zijn we dit seizoen in de tweede divisie geëindigd net
boven hun op een zeer respectabele vijfde plek! Het was
dit jaar toch weer een heel mooi seizoen geworden en gaan
we hopelijk komend jaar weer net zo lekker draaien!
Waarbij het publiek ons weer goed gaat steunen!

- 20
- 21
- 21
- 27

De meeste teams speelden afgelopen weekend de laatste
wedstrijd van het zaalseizoen 15/16, zo ook D2 van
Olympia. Deze groep was samengesteld met meiden uit
verschillende teams van het seizoen ervoor en voor de
succesbeleving in poule NO-TW-D-03 ingedeeld. De eerste
negen wedstrijden werden gewonnen met meer dan 10
doelpunten verschil. Zowel fysiek als technisch was
Olympia verder dan de meeste tegenstanders en de roep
om spannende duels kwam van de tribune. Kedingen was
de laatste tegenstander in 2015 en bood erg goed
tegenstand. De latere kampioen van die klasse stond in de
rust met 6-5 voor, maar door hard werken boog Olympia de
wedstrijd om en gingen met een 8-14 winst aan de haal.

Programma
Senioren

Jeugd

Wedstrijdverslag Donar heren 1
Afgelopen weekend was de allerlaatste wedstrijd van dit
seizoen. Ditmaal in en tegen (wederom) kampioen
Aalsmeer. Door blessures en afwezigen hadden we echter
een hele krappe bezetting. Gelukkig konden we Bram en
Gijs van het tweede meenemen om toch met twee wissels
de wedstrijd te gaan beginnen. Ons resteerde, lekker
ballen. En dat deden we.
Aalsmeer nam snel de leiding naar 7-2, maar we kwamen
vrij snel terug door wat snelle aanvallen. Ze speelden wel
slim de rechterkant vrij. Duidelijk werd dat we hun
rechterhoekspeler vast moesten zetten, want elk schot was
raak van hem. Ook deze keer werd er een van Donar vol in
de rug geduwd in een break-out. Maarja, dit ons zo vaak
gebeurd dit seizoen. Dus we hadden ook geen rode kaart
meer verwacht. Na de rust kwamen we goed terug. Met
een paar snelle counters kwamen we terug terug tot drie
verschil. Hierna kreeg Aalsmeer een 2 minuten tijdstraf.
Maar helaas konden we hier niet van gebruik maken, waar
we het verschil dan hadden moeten maken. En dus was het
hierna over. Door hun routine en strakke schoten liepen ze

In de "winterstop" is besloten Olympia D2 een poule hoger
in te delen door te ruilen met Borhave D2 die in de NO-TWD-02 speelde. Meer tegenstand in 2016? De eerste
wedstrijd in januari was Stevo de tegenstander en ondanks
de sterkere poule werd ook die wedstrijd gewonnen,
evenals de drie daaropvolgende wedstrijden. In februari
kwam WHC, op dat moment 2e in de poule, op bezoek in
de veldwijk, een echte graadmeter. De wegdammers
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waren aan het eind van dat duel beslissender en de
Olympia-meiden moesten voor het eerst dealen met
verlies. Het team was gelukkig niet uit het veld geslagen en
wonnen daarna vijf wedstrijden op rij. Afgelopen zaterdag
kwam koploper Borhave op bezoek. In de eerste paar
minuten kon de Bornse ploeg meteen tot scoren komen en
verdedigde hun eigen doelgebied uitstekend. Ondanks de
wat moeizame start, herpakte Olympia zich en kwam tot 2
doelpunten achterstand. In een doelpuntrijke wedstrijd
bleef dit verschil gehandhaafd en won Borhave met 18-20.
Grote dank gaat uit naar Morris, die in het doel de
geblesseerde Kaelin verving.

Olympia dames op jaarlijke Esreinmarkt

In totaal hebben de D2 meiden 18 wedstrijden gespeeld en
daarbij 32 punten vergaard. Dit punten aantal is gelijk aan
de punten die kampioen Borhave heeft behaald. De meiden
werden na de wedstrijd verrast met een kampioensfeestje
in het clubhuis, door de trouwe aanhang georganiseerd.
Lekker smullen van de taart van het jeugdbestuur en het
ontvangen van een medaille, t-shirt, mascotte beertje en
ter afsluiting een logeerpartij maakte het een mooi feest.

De spelers die geholpen hebben met invalbeurten worden
bij deze bedankt. Ook gaat de dank uit naar trainer Jaap
en de coaches Judith, Ellen en Nancy, die er een mooi
team van gemaakt hebben.

Verjaardagen komende week

Op zondag 17 april a.s. staan de dames van Olympia
wederom op de Esreinmarkt. Heb je nog leuke spullen die
wij mogen verkopen neem dan contact op met Ineke
Grobben, telefoon 06-54681944.
Alvast bedankt.

Bal gevonden in Albergen
Zondag 3 april jl. is een handbal gevonden in Albergen.
Mist iemand van het team Olympia E2 deze bal, reageer
dan even via een mailtje naar olympia1917@gmail.com

Jaap Gruben
Maila Keimpema
Charlotte v.d. Berg
Maud Ekkel
Nikki Nijland
Chantal Ronkes
Guus Rolsma

13
14
16
17
17
17
19

april
april
april
april
april
april
april

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

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

