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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
- Welkom nieuwe leden
- Afsluiten kruising Enschedesestraat met de
Kuipersdijk
- Wedstrijdverslagen
- Ouderavond
- Algemene Ledenvergadering
- Vacature Penningmeester
- Verjaardagen deze week

Uitslagen
Senioren
Olympia DS1
Donar HS1
Tukkers DS2
UDI ’96 HS3
Olympia DS3
Jeugd
Olympia
Olympia
RSC E2
Olympia
Olympia
Olympia
TVO F1

Buro Holeman/Unitas HS1

Olympia DS1
Donar HS1

Donar HS2

Reehorst HS2

Voorwaarts DS1

Kwiek DS2
BDC HS1
Olympia DS2
Donar HS2
DSVD DS4

22
36
28
18
22

-

16
15
23
22
16

Avanti Wilskracht E1
Avanti Wilskracht D1
Olympia E2
Vasse D1
Dynamiek DC1
Stevo DB1
Olympia F1
Borhave/Olympia A1
Olympia DC2
Olympia DB2
Olympia/Stormvogels

9-7
16 - 14
8 - 17
4 - 14
14 - 4
21 - 18
8-5
20 - 22
27 - 16
0 - 10
22 - 13

5-11, 19:30
5-11, 20:30
6-11, 11:00

Jeugd
Olympia F1
Olympia E2

THUIS
DSVD F2
Bentelo E1

Scheidsrechter(s)

Indy Wormgoor, Jet ter
Braak en Daniek Harbers

Olympia D2

Langeveen D1

Scheidsrechter(s)

Indy Wormgoor, Jet ter
Braak en Daniek Harbers

Olympia DC2
Scheidsrechter
Olympia DB2
Scheidsrechter
Olympia/Stormvogels
HC1
Sporthal
de Els
Borhave/Olympia A1
’t Wooldrik

WHC DC2
Mara Doornink
Dynamiek DB1
Kelly Nijhof
HCW HC1

5-11, 17:55

Whije ’92 A1

6-11, 11:40

UIT
Olympia E1
Olympia D1

6-11, 09:45
6-11, 10:40

Dynamiek E2
Dynamiek D1

5-11, 15:30
5-11, 16:15

5-11, 17:10

6-11, 10:00
6-11, 10:45

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.

Welkom nieuwe leden!
E1
D1
D2
DC1
DB1

Avanti Wilskracht A1
Combinatie ’64 DC4

WHC DB2
Quintus HC1

Laura Strobos
Elise Pereira Fernandes
Kiki Stevelink
Fleur Bartelink

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
Programma
Senioren
Olympia DS2
Olympia DS3
Scheidsrechter

THUIS
Avanti-Wilskracht DS1
Kedingen DS1
Marijke Veenvliet

5-11, 19:10
5-11, 20:30

Wedstrijdverslag Heren Donar
Na twee uitwedstrijden achter mekaar was het weer tijd
voor een thuiswedstrijdje. Ditmaal tegen BDC. De afgelopen
twee jaren is duidelijk geweest dat dit een lastige
tegenstander is in de uitwedstrijd, maar thuis hebben we
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hier nog geen problemen mee gehad. Deze keer ging het
ook niet anders. Er werd vanaf begin strak verdedigd en
BDC kwam er totaal niet aan te pas. Iedereen kon zijn
minuutjes maken en hebben we ons doelsaldo verder
opgekrikt! Uitslag 36-15! Aankomende zaterdag staat er
een pittige klus op het programma, dan gaan we aantreden
tegen Unitas, die heel goed zijn begonnen aan de
competitie! We kunnen wat publiek gebruiken! Rolde is
toch vrij dichtbij?
Olympia DS1 - Kwiek DS2 / 29 oktober 2016
Na een week fanatiek met elkaar getraind te hebben
begonnen we met een goed gevoel aan de wedstrijd tegen
Kwiek.
In het begin van de eerste helft stond de dekking sterk en
werd er als team voor en met elkaar gewerkt. De laatste 5
minuten van de eerste helft kregen we het aanvallend
lastiger, doordat er mandekking werd gegeven. Na 30
minuten spelen stond het scorebord op 11-9. Ook na de
rust bleven we als team werken. De eerste gewonnen thuis
wedstrijd is een feit met een eindstand van 22-16.
We gaan ons weer richten op de volgende wedstrijden!
Groeten Sharon
Wedstrijdverslag C1
Met een geblesseerde Chayenne en het ontbreken van
Manon begonnen de meiden gehavend aan de wedstrijd.
Dynamiek kwam op bezoek en zij hadden net als Olympia
een moeilijke start van de competitie.
Verdedigend stonden de meiden prima en aanvallend werd
het spel beter gedurende de wedstrijd. De rust werd bereikt
met een 8-2 voorsprong.
Na de rust liet Olympia hetzelfde spel zien en liep verder uit
naar een 14-4 eindstand. De eerste overwinning van dit
seizoen is een feit, op naar de volgende.

Handbalwedstrijd Olympia-Tvo
Vandaag speelden wij een wedstrijd tegen Tvo. Wij hadden
er allemaal heel erg zin in. In de eerste helft ging het heel
goed. Britt stond te keepen. Wij maakten 3 doelpunten en
Tvo ook. na de rust ging Fenne keepen. En toen hadden we
nog twee doelpunten gemaakt. Marell had ook even

gekeept. Tvo had nog 5 doelpunten gemaakt dus hun
hadden gewonnen. Maar dat maakt niet uit want het was
een hele leuke wedstrijd.
Xxx Jasmijn
f1 olympia
Derde wedstrijd C1
De derde wedstrijd is gespeeld en we hebben de eerste
gewonnen wedstrijd in onze zak! Van de eerste twee
wedstrijden hebben we veel geleerd. De tegenstanders
waren sterker maar we hebben geknokt. Nu mochten we
aantreden tegen Dynamiek. In Veldwijk moesten we helaas
spelen zonder onze vaste keepster Chayenne. En ook
Manon was er niet. Maarrrr.... de verdediging stond zo
sterk dat de tegenstanders nauwelijks de kans kregen om
onze invalkeepsters (Nikki en Dayenne, Bedankt!) te
passeren. Fleur heeft hier tijdens de trainingen veel tijd aan
besteed. En dat was te zien. Iedereen hielp elkaar met het
verdedigen. We willen aanvallend net zo sterk worden als
onze verdediging. Daar gaan we de komende tijd mee aan
de slag. De eindstand was 14-4. En daar zijn we heel trots
op!
Emma, bedankt dat je met ons mee wilde spelen.
En we willen het publiek ook bedanken. Elke wedstrijd zit er
veel aanhang. Dat is leuk om voor te spelen!
Zaterdag 12 november mogen we om 16.30 uur in Veldwijk
spelen. Voor wie zin heeft om ons aan te moedigen.....
Olympia D1 - Avanti Wilskracht D1
Zaterdagavond speelden we met de D1 alweer onze 4e
wedstrijd in deze competitie, tegen Avanti.
De afgelopen weken zijn we steeds beter gaan spelen, en
ook meer gewend geraakt aan het spel in de D. Tegen
Avanti hebben we deze lijn doorgezet, en onze eerste
punten gepakt! We hebben heel goed verdedigd met z'n
allen, en kwamen in de eerste helft al snel op voorsprong.
In de aanval was veel ruimte voor onze opbouwers en
cirkelspeler, en met elkaar hebben we hele mooie kansen
uitgespeeld. Bij rust stonden we met 8-6 voor. In de tweede
helft hebben we het goede spel kunnen vasthouden, al
werd het nog wel even spannend op het laatst. Uiteindelijk
hebben we verdiend gewonnen met 16-14, en hier waren
we met z'n allen heel blij mee!! Groetjes van de D1
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Vacature Penningmeester
Volgens het aftreedschema, welk in de ledenvergadering
behandeld zal worden, treedt penningmeester Karin Bok op
1 december 2016 af. Zij is niet herkiesbaar en wij zijn dus
dringend opzoek naar een nieuwe penningmeester.
Taken van de penningmeester binnen Olympia zijn:
•

•
•
Teamfoto B1
•

Ouderavond
Beste ouders van onze jeugdleden.
Op woensdag 23 november wordt er door Olympia een
ouder informatieavond georganiseerd van 19.30-20.30 uur
voor de ouders van de D, E en F jeugd en van 20.45-21.45
voor de ouders van de C, B en A jeugd. Op deze avond
willen wij graag met u in gesprek over onze vereniging. Niet
alleen willen wij van onze kant u inzage geven in beleid,
keuzes en de organisatie binnen de vereniging, maar vooral
willen we graag u als ouders inspraak geven en ervaren wat
u van ons als vereniging verwacht.
Binnenkort ontvangt u hiervoor apart een uitnodiging.

Algemene ledenvergadering
De algemene ledenvergadering van Olympia vindt plaats op
woensdag 16 november 2016 om 20.00 uur in het clubhuis
van Donar aan de Pruisische veldweg. U ontvangt deze
week een aparte mail met daarin de agenda.
Wij willen u allen wijzen op het belang van de
ledenvergadering. In deze vergadering worden zaken
besproken en beslissingen genomen die invloed hebben op
het beleid, de organisatie en de toekomst van uw
Vereniging. Door uw aanwezigheid kun u zelf invloed
uitoefenen op deze onderwerpen en helpen Olympia een
vereniging van ons allen te maken. Houd uw mail dus in de
gaten en noteer deze datum in uw agenda.
Het Bestuur

•

•
•
•
•
•
•

Portefeuille: financiële commissie, kascommissie,
sponsorcommissie, PR commissie,
ledenadministratie
Beheert de geldmiddelen
Verzorgt de administratie van de inkomsten en
uitgaven
Is verantwoordelijk voor alle contante, bank- en
girale ontvangsten en betalingen
Draagt zorg voor de inning van gelden: contributies,
recettes, donaties, sponsorgelden, subsidies, e.d. en
zorgt voor de registratie hiervan
Toezicht houden op de (besteding van) budgets van
de verschillende commissies;
Maken van meerjaren investeringsplan;
Zorgt voor een financieel jaarverslag
Stelt een ontwerpbegroting op en legt deze voor
aan het bestuur, de financiële commissie en de ALV
Onderhouden van contacten met o.a. de
sponsorcommissie en de ledenadministratie;
Bijwonen van bestuursvergaderingen en algemene
ledenvergaderingen en op verzoek van de
voorzitter externe vergaderingen.

Heeft u interesse of wilt u meer informatie over de rol van
penningmeester dan kunt u contact opnemen met Johan
Stubbe via olympiahgl@handbal.nl
Natuurlijk kunt u hem ook aanspreken tijdens de
ledenvergadering.
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Verjaardagen deze week (en vorige week)
Han Heijt
Siny Weegink
Manon Benerink
Jelle Hoekstra
Cheyenne Schutten
Mario Vije
Nancy Verbrugge
Jolien Volmer
Angelique de Heer
Jan Stubbe
Rik Stubbe
Melissa Gemser

24 oktober
24 oktober
25 oktober
26 oktober
27 oktober
27 oktober
30 oktober
1 november
3 november
3 november
4 november
6 november

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

