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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
- Afsluiten kruising Enschedesestraat met de
Kuipersdijk
- Wedstrijd verslagen
- Sportfestival Hengelo
- Grote Clubactie
- Verjaardagen deze week

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

Jeugd
Olympia DB2
Olympia E2
WHC E2
Olympia/Stormvogels
WHC D1

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

Olympia DS1
Donar HS1
Duiven HS2
Langeveen DS1
Olympia DS3

41
24
22
14
19

-

21
35
22
23
12

Combinatie ‘64
Bornebroek E2
Olympia E1
Reflex HC1
Olympia D1
Olympia DC1
Olympia DB1

11 - 10
6-5
9-7
25 - 16
21 - 15
15 - 8
11 - 13

Afsluiting kruising Enschedesestraat met de
Kuipersdijk
Vanaf 29 oktober tot en met 22 november zal de kruising
van de Enschedesestraat met de Kuipersdijk en de
Boekweitweg volledig afgesloten worden.

Wedstrijdverslagen
Wedstrijdverslag D1
Wij mochten dit keer naar Hengevelde om te spelen tegen
WHC. Zonder Lin en Lissy maar met Joep en Guus als
invallers.
Ook dit keer waren de tegenstanders fysiek een kop(je)
groter maar begonnen wij met frisse moed aan de
wedstrijd. De scores gingen redelijk om en om. De ruststand
was 8-6 voor WHC. Na de pauze gingen wij er vol voor. Ons
publiek heeft hele mooie aanvallende acties gezien waarvan
1 zelfs van hoog niveau was. Door middel van binden kwam
onze linkerhoek Senna helemaal vrij te staan en die
scoorde. Heel gaaf om te zien!! Dat WHC uiteindelijk wel
met 21-15 won, doet niets af aan onze prestatie. Dit is een
leerjaar voor jullie en ook ons als trainers/coaches. Maar we
zien nu al zoveel positieve vooruitgang dat de punten ook
een keer naar ons toekomen. Nu een week geen
training(helaas) maar volgende week gaan wij er weer
tegenaan!
De coaches
Wedstrijd verslag Jongens C

Programma
Vanwege de herfstvakantie zijn er aankomend weekend
geen wedstrijden

Jeugd

Voor onze C jongens (Morris Kippers, Rik Stubbe, Sander
Beltman, Ray Zengerink, Onne Averink en Niels Pater) zijn
wij voor dit seizoen een samenwerking aangegaan met de
jongens van Stormvogels (Sem Frenck, Jelle Jannink, Sven
Nijhof, Jelke Scholten en Thijs Wijlens) en wij spelen dit
seizoen in de jongens C competitie van Gelderland.

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

Na alvast een paar toernooien samen gespeeld te hebben,
bleek al snel dan deze jongens met elkaar een zeer goede
mix vormen en nu er weer volop getraind wordt, gaat het

Senioren
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alleen maar beter. Vol vertrouwen gaan zij dit seizoen
tegemoet en hebben er super veel zin in!!
Mocht het je ook leuk lijken om met allemaal jongens te
handballen, kom dan een keer meedoen op onze
vrijdagtraining en ervaar wat een gave, coole sport
handbal is!! Op vrijdag trainen wij van 18.00 uur tot 19.00
uur in sporthal Veldwijk (in verband met de huidige
samenwerking wordt er ook op woensdag getraind maar
dan in Haaksbergen).

Sportfestival Hengelo [nabij winkelcentrum Groot
Driene] op 20 oktober
Sportvereniging H.G.V. organiseert op 20 oktober van 13.30
uur tot 17.00 uur in samenwerking met de
Wijkvertegenwoordiging Groot Driene, de Winkeliers
vereniging Groot Driene en HengeloSport het Sportfestival
Hengelo nabij het winkelcentrum Groot Driene. Dit
Sportfestival bevat een aantal sportieve elementen zoals
“het grote gymfeest”, een Freerunning Jam, Skatehockey en

Wedstrijd zaterdag 15 oktober

ook verschillende zang, dans en muziek elementen op een
podium.

Wij mochten dit keer aantreden tegen Reflex uit Varsseveld.
Wij kwamen goed uit de startblokken en ondanks dat Reflex
een paar keer wist te scoren, kwamen wij als snel op een
voorsprong. Dit resulteerde in een ruststand van 10-5. In de
tweede helft moest het tempo wel wat omhoog gaan om
het verschil duidelijker te maken. Dit hebben we dan ook
gedaan en door goed samenspel met elkaar, wisten wij
menig teamgenoot vrij te spelen. Daarbij komt ook nog
eens dat onze keeper Niels het spelletje ook steeds meer
onder de knie krijgt en mooie reddingen had. De eindstand
was dan ook 25-16. Arjan bedankt dat jij bij afwezigheid van
onze coaches, ons hebt willen coachen en Joep bedankt dat
je weer als vanouds bij ons hebt meegespeeld!
Jongens C Olympia-Stormvogels

Verder is er een markt met allerlei kraampjes met
zelfgemaakte dingen en etenswaren. De toegang voor dit
evenement is gratis. Elke bezoeker kan gratis deelnemen
aan de sportieve elementen. Van de andere verenigingen
uit Hengelo, die uitgenodigd zijn, heeft voetbalvereniging
Juliana ’32, Badminton vereniging BRAVO,
Tafelstennisvereniging H.T.T.C. Vitesse en

Handbalvereniging Olympia toegezegd deel te gaan
nemen.

Kom gezellig langs en neem je vriend(inn)en
mee.
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Verjaardagen deze week
Jet Braak
Bram van Dongen
Anne Wolkotte

19 oktober
23 oktober
23 oktober

Aanvulling nieuwsbrief

Grote Clubactie

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

VERKOOP LOTEN T/M 31 OKTOBER

Facebook en twitter

Alle jeugdleden van Olympia hebben de tijd om t/m 31
oktober zoveel mogelijk loten te verkopen. Daarna leveren
jullie de verkoopboekjes in bij jullie coach.

Volg ons op Facebook Olympia, Twitter Olympia &
Facebook Donar

Jeugd let op!
Het geld dat we dit jaar ophalen met de Grote Clubactie is
voor uitsluitend voor jullie (de jeugd) bestemd! Dus voor
een leuke activiteit, maar ook voor nieuwe materialen zoals
ballen en ander spelmateriaal.
Daarnaast krijgen de drie beste verkopers een leuke prijs en
het team wat gezamenlijk de meeste loten verkoopt krijgt
een clinic aangeboden van Dames 1.
Zet ‘m op, we kunnen met geld veel leuke dingen doen.
Met vriendelijke groeten,
Bestuur HV OLYMPIA

