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Olympia E2
WHC E2

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
- Welkom nieuwe leden
- Huidige situatie dames 2
- Wedstrijd verslagen
- Verjaardagen deze week

Olympia/Stormvogels
WHC D1

E.H.C. '95 DC1
E.H.C. '95 DB1

Scheidsrechter
Bornebroek E2
Olympia E1
Reflex HC1

Chantal Oral
15-10, 16:45
15-10, 17:15
15-10, 17:50

Scheidsrechter

Kim van Heck

Olympia D1
Olympia DC1
Olympia DB1

16-10, 11:05
16-10, 11:25
16-10, 12:25

Scheidsrechters: niet komen opdagen betekend dat een
team niet kan spelen. De kosten voor het niet spelen van
een wedstrijd is €75,- voor de club.

Welkom nieuwe leden
Het leden aantal groeit en daar zijn wij blij mee. Hierbij
willen wij de nieuwe leden welkom heten.

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

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

19 - 21
30 - 26
18 - 25
28 - 23
20 - 7

Olympia HGL D2

DSVD F1
Borhave D3

DSVD A1

Borhave/Olympia A1

Olympia HGL DC1
Bornerbroek E1
Olympia HGL DC2

Avanti - Wilskracht
DC1
Olympia
HGL E1

3-5
5 - 17
36 - 14
13 - 15
9-2
10 - 9
8 - 24
3 - 16
13 - 11
11 - 4

Jeugd

Olympia HGL F1

Olympia/Stormvogels

Olympia HGL DB1
Bornerbroek D1

Borhave DB2

Avanti - Wilskracht E2

DHV DC1
Blauw Wit (B) HC1
Tukkers DB1
Olympia HGL D1
Olympia HGL DB2
Olympia HGL E2

Fenne Wesselkamp
Niels Pater
Leonie Hilbrink
Michelle Bruinekool
Roxanne van Kammen
Lieke Vaalt
Dide Dijkmans
Pepijn Bloem
Pleun Wiefferink
Loes Compagne
Ronja Evers
Kem Kleinsman
Eva Schledorn
Line Schledorn
Dirk Buijze

Huidige situatie Dames 2
Beste allemaal,

Programma
Senioren
DSO DS1
Olympia DS2
Donar HS2
Hercules HS2
Zenderen Vooruit ds2

Jeugd
Olympia DB2

Olympia DS1
Langeveen DS1
Duiven HS2
Donar HS1
Olympia DS3

Combinatie ‘64

15-10, 19:30
15-10, 20:00
16-10, 11:00
16-10, 13:00
16-10, 13:05

15-10, 18:50

Het nieuwe Dames 2, een start die ik niet gauw zal
vergeten, binnen
een week zijn er drie teamleden
vertrokken. Een berg negatieve energie, een innerlijk gevoel
die ik nog niet eerder had ervaren en zelfs tranen kwamen
voorbij.
Het feit ligt er dat we als team nu verder moeten zonder
keeper en met maar een wissel op de bank, als we
compleet zijn.
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Maar..
Wij laten onze koppies niet hangen en gaan al deze
negatieve energie omzetten in positieve energie.
We zullen de ene verliezende wedstrijd wat beter kunnen
accepteren dan de andere maar gaan zeker vechten voor
die winnende punten. Dat het lastig gaat worden beseffen
we ons maar al te goed, de hardere klappen op dit niveau
zijn we nog niet zo gewend. Maar gaandeweg het seizoen
zullen we hierin zeker groeien.
Hoe nu verder..
Met maar een wissel en zonder keeper zullen we veel
beroep moeten doen op spelers en keepers uit andere
teams. Incidenteel iemand erbij vragen is niet zo lastig.
Maar structureel wordt een heel ander verhaal. De handbal
staat vaak al op nummer 1 en daarnaast is er nog
school/werk en het sociale leven. Toch hopen wij op ieders
medewerking zoveel als mogelijk is.
Het spreekt voor zich dat we op zoek zijn naar nieuwe leden
dus zeg het voort. We willen graag het plezier in het
handballen behouden. En eh..een beetje publiek op de
tribune vinden wij ook super leuk!
Alvast bedankt namens Dames 2
Met vriendelijke groet,

de tweede helft weten we nog de voorsprong te pakken
(16-18), maar ging het hierna bergafwaarts. Cometas wist
een gat te slaan, waarna wij onnodig een aantal 2 minuten
tijdstraffen om de oren kregen. Hierdoor was de wedstrijd
wel voorbij. De uiteindelijke uitslag werd 30-26.

Jongens C
Helaas hebben onze C jongens dit weekend niet gespeeld
omdat tegenstander niet is komen opdagen. Zij hebben zich
teruggetrokken welke informatie bij NHV nog niet geheel
duidelijk was en daardoor niet bij ons bekend.
Wedstrijd verslag F1
Ook de F jeugd heeft inmiddels zijn eerste wedstrijden
gespeeld. Vandaag moest de F1 tegen DSVD f1. We
begonnen erg sterk tegen onze buren en lange tijd was het
echt heel erg spannend! En tot aan de laatste minuten was
de stand 3 tegen 3.
De meiden speelden echt goed samen en stonden ook in de
verdediging hun mannetje.
Maar toch konden we niet voorkomen dat DSVD nog 2 x
wist te scoren...
We verloren helaas de wedstrijd maar hebben wel erg goed
gespeeld. Alle speelsters zijn weer individueel beter
geworden en als team hebben we ook weer veel geleerd.
Ook was het heel leuk om te zien dat er veel publiek op de
tribune zat!

Saskia, begeleidster

En bijna uit het niets hebben we ook een F2 team! In enkele
weken tijd hebben Marith, Eva, Line, Kem, Pepijn, Dide, Kiki
en Laura zich aangemeld bij Olympia.

Wedstrijdverslagen

Zij hebben vorige week en deze week toernooien gespeeld.
En dat deden ze echt heel goed! Ze hebben op de
toernooien zelfs al enkele wedstrijden gewonnen.

Donar Heren 1
Afgelopen zaterdag stond de wedstrijd tegen Cometas te
Leeuwarden op het programma. Een wedstrijd die altijd
spannend is en waar we de laatste keren aan het kortste
eind trokken. Zo ging het ook deze keer. In het begin komt
Cometas iets voor door een paar missers van onze kant,
terwijl hun sterke nieuwe opbouwer maar bleef scoren.
Met een paar break out’s van onze kant weten we nog
langszij te komen, waarbij we met 14-14 gingen rusten. In

Brigit en Rogier willen deze leuke groep wel coachen. In
januari gaan ze ook meespelen in de reguliere competitie.
Wij trainen op woensdag van half 6 tot half 7 in de
Slangebeek. En eigenlijk zoek ik nog 1 of 2 jongens of
meiden die mij willen helpen bij de training. Als je dat leuk
vindt mag je je wel via je trainer of coach aanmelden.
René Handel
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Wedstrijdverslag Olympia DC2- DHV DC1
Vandaag de 2e wedstrijd van het C2-team tegen DHV DC1.
Er is een welkome aanvulling van het team gekomen van
maar liefst 4 nieuwe speelsters.Lieke en Ronja zijn dit
seizoen voor het eerst gaan handballen, Marèl komt van
Combinatie Losser en Loes heeft al eerder gespeeld bij
DSVD.

F1 team foto
Handbal toernooi F2
We moesten zaterdagochtend 3 wedstrijden spelen in
Borne.
We hebben de eerste keer maar 2 doelpunten gemaakt, en
jammer genoeg verloren. De tweede keer moesten we
tegen Bentelo. We hebben 11 doelpunten gemaakt,
iedereen heeft gescoord we hebben, GEWONNEN!!
De derde keer moesten we tegen Borhave. We hebben met
5 – 5 gelijk gespeeld.
Er was iemand jarig en die hete Marit. En we gingen zingen
Hieperdepiep HOERA.
En we kregen een zakje koekjes met chocolade. Opa en oma
gingen kijken. En daarna gingen we zwemmen. En daar
geeft mijn nicht zwemles.
Eva Schledorn F2

F2 teamfoto

Na vorige week in eerste instantie nipt verloren te hebben
van Avanti na een zware, knap gespeelde wedstrijd werd
deze na een aantal dagen toch nog omgezet in winst door
onrechtmatig inzetten van een speelster door de
tegenpartij
We waren er natuurlijk op gebrand deze tweede wedstrijd
op eigen kracht winnen.
Olympia begon de wedstrijd goed en Marèl opende de
score.Na een sterke eerste 10 minuten van Olympia nam
DHV de wedstrijd over en kwam zelfs op een voorsprong
van 3-4In de laatste 5 minuten van de 1e helft nam Olympia
weer het heft in handen door mooie goals van Aniek en
Ruchi en zette nog voor het rustsignaal de boel recht.
De rust werd ingegaan met een 5-4 voorsprong.
F1 team foto
Na de rust ging Olympia door met het goede spel en liepen
al snel uit naar 7-4. Verdedigend stond het goed, Demy
stoorde de tegenpartij flink op de middenvoor positie en
ook op de andere posities werd weinig ruimte voor de
tegenpartij gegeven. Over en weer werden er een aantal
kansen gemist en Cheyenne wist een paar mooie ballen
eruit te houden (We waren erg blij dat ze weer met ons
mee wilde doen!). Op het eind van de tweede helft wist
DHV nog één keer aan te zetten voor een slotoffensief wat
resulteerde in een gelijke stand van 9-9.
Drie minuten voor tijd was er een prachtige onderschepping
van Marèl waardoor ze vrij baan naar de goal leek te
hebben. In een ultieme poging haar het scoren te beletten
ging een speelster van DHV haar aan de arm hangen wat
Olympia een strafbal opleverde. Deze werd door Marèl zelf
strak in de hoek gegooid waardoor de stand 10-9 werd.
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Deze voorsprong werd goed door het hele team verdedigd
tot het eindsignaal.
Knap werk dames, super gespeeld!! Het is een mooie start
van het seizoen.
Fleur, bedankt dat je ons wilde helpen coachen!

C2 teamfoto
Resy Bunskoek, Chantal Oude Lenferink
Emma Veldhuis, Marèl Balatoni, Miliou Hulshorst, Ronja Evers, Lieke Vaalt
Aniek Oude Lenferink, Loes Compagne, Sanne Hesselink
Demy Berning, Ruchi van Zoelen

Wedstrijdverslag D1
De 1e uitwedstrijd van dit seizoen ging naar Almelo en
tegen Bornerbroek. Het was even slikken toen onze spelers
de tegenstanders zagen want die waren wel 2 koppen
groter dan wij. Toch ging het begin van de wedstrijd gelijk
op. Wij stonden verdedigend erg goed. Erg offensief maar
toch ook compact met elkaar. De ruststand was 8-6 in het
voordeel van Bornerbroek. In de rust even een peptalk
gehouden. Ook in de 2e helft bleven wij doorgaan en
uiteindelijk liep Bornerbroek pas op het eind uit naar een
15-9 eindstand. Wij hebben, samen met ons publiek, van
jullie genoten. Een van de toeschouwers zei iets heel moois:
"jullie begonnen de wedstrijd 2 koppen kleiner maar
eindigden de wedstrijd met 2 koppen groter; puur op
inzet". Wij zien een hele mooie stijgende lijn in het spel en
zeker met jullie inzet komen de punten vast heel snel.
De trotse coaches!

Herfstvakantie
Volgende week is het herfstvakantie. Dat betekend geen
trainingen voor de jeugd.
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Verjaardagen deze week
Bram Koerselman
Sandra Visschedijk
Coen Ensink

12 oktober
13 oktober
16 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

