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Olympia HGL DC1
Bornerbroek E1
Olympia HGL DC2

Van de redactie:
Deze nieuwsbrief is een gezamenlijke uitgave van de
Hengelose handbalverenigingen Olympia en Donar.
Met deze week:
- Uitslagen van de eerste competitie wedstrijden
- Programma voor aankomend weekend
- Wedstrijd verslagen
- Handbalschool Twente – “Talents 2005”
- Vooraankondiging ledenvergadering
- Verjaardagen

Uitslagen
Senioren
BWO DS1
Donar HS1

Olympia DS1

DHV DS1

Olympia DS2

Donar HS2

UGHV HS2
Olympia DS3

17-20
33-18
37-13
27-23
11-22

Olympia DC1
Zenderen vooruit
DB1
Olympia
F1
Langeveen E1
Stormvogels E1
Combinatie ’64 D1
AAC/Swift Arnhem
Olympia/Stormvogels
Olympia DC2

13-9
9-16
12-5
7-2
2-9
3-16
25-25
12-15
18-16

Avanti-Wilskracht DS3

Jeugd
Lutte DC1
Olympia DB2
Combinatie ’64 F1
Olympia E2

Olympia E1
Olympia D1
Borhave/Olympia A1

AAC 1899 HC1
Avanti–WilskrachtDC1

DEF-Fire/Aristos HS2

Programma
Senioren
Olympia HGL DS1
Olympia HGL DS2
Cometas HS1
Olympia HGL DS3
OBW HS1

Nieuw Heeten DS1
Hacol '90 DS2
Donar HS1
Combinatie '64 DS3
Donar HS2

08-10, 19:00
08-10, 20:30
08-10, 20:45
09-10, 12:30
09-10, 14:00

Olympia HGL D2

DSVD F1
Borhave D3

DSVD A1

Borhave/Olympia A1

08-10, 17:00
08-10, 17:45
08-10, 19:30

Jeugd

Olympia HGL F1

Olympia/Stormvogels

Olympia HGL DB1
Bornerbroek D1

Borhave DB2

Avanti - Wilskracht
E2

Avanti - Wilskracht
DC1
Olympia HGL E1
DHV DC1
Blauw Wit (B) HC1
Tukkers DB1
Olympia HGL D1
Olympia HGL DB2
Olympia HGL E2

09-10,
09-10,
09-10,
09-10,
09-10,
09-10,
09-10,
09-10,

09:30
09:55
10:30
11:30
11:30
11:35
11:45
11:55

Wedstrijdverslagen
BWO DS1 – Olympia DS1 2 oktober ’16
Na een goeie voorbereiding was het afgelopen zondag dan
eindelijke zover. De eerste competitie wedstrijd. Het was
gelijk een derby. Wij moesten het op nemen tegen Bwo.
Bwo zit voor het eerst dit jaar in de tweede divisie en waren
stiekem bang voor Olympia. Om 12:45 moesten wij
verzamelen bij sporthal het Hoger Vonder in Deurningen.
Iedereen was erg enthousiast en met veel zin en hier en
daar wat zenuwen gingen wij ons nieuwe wedstrijd tenues
aan trekken. Met dank aan onze sponsoren. Om 14:15
begon de wedstrijd dan eindelijk. Wij startte de wedstrijd
wat gehaast waardoor er veel ballen slordig werden
afgerond. Nadat er bij allebei de teams werd gescoord werd
het allemaal wat rustiger en werden er mooie en betere
aanvallen opgezet. Ook onze keeper Lisa Veltman ging beter
keepen en hield er veel ballen uit waardoor het bij rust 1011 in het voordeel voor Olympia stond. In de rust hadden
wij als team besloten dat wij deze wedstrijd moesten
winnen. Begin van de tweede helft werd Sandra gelijk
afgedekt, waardoor er voor de opbouwers en hoeken meer
ruimte kwam. Bwo kon nog een aantal minuten mee
draaien en daarna namen wij het spel in handen en stonden
wij steeds met ongeveer 3 doelpunten voor. Aan het einde
van de tweede helft werd het nog een beetje spannend
door dat wij een aantal keer 2 minuten kregen en daardoor
vaak in ondertal stonden. Maar ondanks ondertal bleven wij
rustig en met ons hoofd spelen en werd het eindelijke 17-20
en dat was een terechte overwinning met het hele team.
En nu op naar volgende week Nieuw-Heeten thuis.
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Donar HS1 - DEF-Fire/Aristos HS2

Olympia D1 – Combinatie ’64 D1

De oefenwedstrijden zijn afgelopen en eindelijk is het weer
tijd voor het echte werk! De eerste competitiewedstrijd
onder de nieuwe trainer/coach Samir Saba zou gestart
worden tegen Aristos uit Amsterdam. Gijs is aangesloten bij
het eerste en ook Sander is na een lange afwezigheid
teruggekeerd
bij
de
wedstrijdselectie.
Na een wat rommelig begin voor de wedstrijd; door onder
andere geklungel met sportlinked en een los doelnet, nam
Aristos de bal uit nadat de toss was gewonnen door Donar.
Donar kon meteen gebruik maken van de break-out en was
via de rebound het eerste doelpunt van het nieuwe seizoen
een feit. Al heel snel volgden de 2-0, de 3-0 en de 4-0; het
begin van een heerlijke eerste helft! Waar in de
voorbereiding de neuzen nog niet dezelfde kant op
stonden, werd er vandaag scherp verdedigd en kwamen de
Amsterdammers er totaal niet aan te pas. Kregen we een
penalty tegen, dan stond Roy er ook nog om de meeste
ballen tegen te houden. Hierdoor werd de eerste helft
afgesloten met 20-8! Toch zag je de scherpte al een beetje
wegvloeien en in de tweede helft kon je dat echt goed
merken. Doelpunt nummer 21 viel ook pas na ruim 6
minuten. We bleven wat meer uit de duels en het spel werd
hierdoor ook wat trager en slordiger. Desondanks wonnen
we ook de tweede helft en eindigde de wedstrijd in 33-18.
Een lekkere start van het seizoen, maar we zullen
aankomende zaterdag de scherpte 60 minuten lang vast
moeten houden. Want dan staat de uitwedstrijd tegen
Cometas te Leeuwarden op het programma!

Zondag was het dan eindelijk zover, onze eerste
competitiewedstrijd in de D1. En we begonnen direct tegen
een tegenstander van formaat, Combinatie. Helaas kwam
onze scheidsrechter niet opdagen. Gelukkig hebben we
Mieke bereid gevonden om de wedstrijd te fluiten, dank je
wel Mieke!

Lutte DC1 – Olympia DC1
De eerste wedstrijd van de competitie was in en tegen de
Lutte. De meiden speelden met hetzelfde team als vorig
seizoen, aangevuld met een goed keepende Chayenne en
op de mid-opbouw Dayenne.
De eerste minuten ging gelijk op, maar de Lutte liep uit van
3-1 naar 7-5 met de rust. In de tweede helft kon de
achterstand niet worden ingehaald en werd het van 10-5
uiteindelijk 13-8.
De meiden mogen trots zijn op het vertoonde spel en
hebben tot het einde geknokt voor de punten.

In de eerste helft kwamen we goed uit de startblokken, er
werd prima verdedigd en ook in de aanval lieten we hele
mooie dingen zien. Omdat Kim en Lin vandaag niet van de
partij waren, speelden Joep en Anna met ons mee, en dat
hebben ze super gedaan! Na 20 minuten stond er 3-6 op
het scorebord, en gezien de fysiek sterke en grote
tegenstanders is dat een prima stand.
Jammer genoeg konden we dit in de tweede helft niet
volhouden. Combinatie bleek nog een maatje te groot.
Ondanks dat we heel hard geknokt hebben met z'n allen,
hebben we uiteindelijk met 3-16 verloren. We weten nu
waar we op de training aan moeten gaan werken, en
volgend weekend tegen Bornebroek gaan we er weer
tegenaan!
AAC 1899 HC1 - Olympia/Stormvogels HC1
Afgelopen zondag reisde het combiteam C-jongens af voor
hun eerste wedstrijd in het district Noord-Oost naar
Arnhem. Met wat spanning in het lijf en niet wetende wat
hen te wachten stond, begonnen we om 11.45 uur aan onze
eerste wedstrijd tegen AES Arnhem. De tegenstander
bestond uit een aantal stevige boy’s en het beloofde dan
ook een fysiek zware wedstrijd te worden.
Goed voorbereid in de afgelopen weken door de trainers,
mochten nu de coaches en de jongens hun kunsten
vertonen. We begonnen zeer voortvarend en speelden met
goed handbalspel de fysiek sterke tegenstander de eerste
minuten helemaal zoek. Binnen 15 minuten stonden we om
een comfortabele voorsprong van 5-0. AES ontwaakte
langzaam uit hun slaap en gooide er nog een schepje
fysieke kracht boven op. Langzaam kropen ze dichterbij
waardoor we gingen rusten met een 7-8 voorsprong.
De tweede helft pakten we de draad weer goed op en lieten

O LYMPIACTUEEL /F LITS
04 otkober 2016, Jaargang 3, nummer 21

ons niet uit het veld slaan. Het werd nog even 8-8, maar
daarna won het technisch handbal het van de kracht en
liepen we uit naar 8-10. Deze voorsprong gaven we niet
meer uit handen, waarna we met een paar mooie aanvallen
de eindstand op het bord toverden van 12-15 winst.
Zowel de jongens als de coaches liepen met een brede
glimlach en een goed gevoel het veld af. Top gedaan
mannen!!!
Meegereisde supporters bedankt en tot volgende week om
11.30 uur in sporthal de Els in Haaksbergen tegen Blauw
Wit.

veld en voor anderen was het zelfs de eerste wedstrijd ooit.
Alleen daarom al zijn wij trots om te zien hoe goed jullie
samen spelen. Team foto E1.
In de eerste helft hebben we een mooi doelpunt van Meike
gezien. We gingen dan ook de rust in met een tussenstand
van 1-7. De tweede helft heeft denk ik wel iedereen
geprobeerd om een goal te scoren maar dat bleek nog niet
zo makkelijk. Uiteindelijk eindigden we de wedstrijd met 29.

Jongens C1

F1 teamfoto

Handbalschool Twente
Olympia E1 - Stormvogels E1

Voor de groept “Talent 2005” van de Handbalschool Twente
zijn 5 jeugdspelers geselecteerd. Namelijk Joris Beltman,
Joep Teesink, Dewi Wormgoor, Jade Hietbrink en Kim
Metternich. Deze groep traint elke zaterdag van 08:00 tot
09:30 in Almelo. Heel veel succes!

Vooraankondiging Ledenvergadering
De volgende ledenvergadering is gepland op woensdag 16
november 2016 in de kantine aan de Pruisische Veldweg.
Agenda volgt.

Vandaag onze eerste wedstrijd van het seizoen gespeeld.
Voor een aantal was het de eerste wedstrijd op een groot
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Verjaardagen maand Oktober
Tessa Egbertsen
Johan Stubbe
Edo Vije
Britt Jansen
Ineke Grobben
Dyan Vicentie
Indy Wormgoor
Bram Koerselman
Sandra Visschedijk
Coen Ensink
Jet Braak
Bram van Dongen
Anne Wolkotte
Han Heijt
Siny Weegink
Manon Benerink
Jelle Hoekstra
Cheyenne Schutten
Mario Vije
Nancy Verbruggen

1 oktober
1 oktober
4 oktober
5 oktober
7 oktober
7 oktober
9 oktober
12 oktober
13 oktober
16 oktober
19 oktober
23 oktober
23 oktober
24 oktober
24 oktober
25 oktober
26 oktober
27 oktober
27 oktober
30 oktober

Aanvulling nieuwsbrief
Heb je leuke en/of interessante dingen over de wedstrijden,
trainingen of andere weetjes? Geef het door via
olympia1917@gmail.com

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

