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Van de redactie:

Jeugd
THUIS

Deze nieuwsbrief is een gezamenlijke uitgave van de
Hengelose handbalverenigingen Olympia en Donar.
Met deze week:
- Uitslagen van de competitie wedstrijden
- Programma voor aankomend weekend
- Afsluiten kruising Enschedesestraat met de
Kuipersdijk
- Wedstrijdverslagen
- Volle bus naar Purmerend
- Clubheld
- Algemene Ledenvergadering
- Verjaardagen deze week

Buro Holeman/Unitas HS1

Olympia DS1
Donar HS1

Olympia DS2
Donar HS2
Olympia DS3

Avanti-Wilskracht DS1
Reehorst HS2
Kedingen DS1

Jeugd
Olympia F1
Olympia E2
Olympia D2
Olympia DC2
Olympia DB2
Olympia/Stormvogels
HC1
Borhave/Olympia
A1
Dynamiek E2
Dynamiek D1

Borhave DC1
Borhave DB1

12-11, 16:30
12-11, 17:30

UIT

Lutte E1
Langeveen DC1
Zenderen Vooruit DB1
Avanti Wilskracht F1

Stormvogels D2
Dalfsen A1

Olympia HGL E2
Olympia DC2
Olympia DB2
Olympia F1
Olympia D2
Borhave/Olympia A1

12-11, 17:35
13-11, 09:45
13-11, 10:45
13-11, 11:00
13-11, 12:35
13-11, 12:40

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.

Afsluiting kruising Enschedesestraat met de
Kuipersdijk

Uitslagen
Senioren
Voorwaarts DS1

Olympia DC1
Olympia DB1

DSVD F2
Bentelo E1
Langeveen D1
WHC DC2
Dynamiek DB1
HCW HC1
Whije ’92 A1
Olympia E1
Olympia D1

21
20
14
29
17

–
-

20
26
20
27
15

9-7
8-7
12 - 6
17 – 10
11 - 10
26 - 13
22 - 23
20 - 5
10 - 10

Programma
Senioren
THUIS
Olympia DS1
Donar HS1

VVW DS1
US HS1

12-11, 19:00
12-11, 20:30

Bentelo DS2
Havana

UIT
Olympia DS1
Donar HS2

12-11, 21:00
12-11, 20:25

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

Wedstrijdverslagen
Donar Heren 1
Deze zaterdag stond de topper tegen Unitas in Rolde op het
programma. Een team dat met flink wat aanwas meteen is
gepromoveerd, na de degradatie van het jaar ervoor. Deze
tegenstander wist al te winnen van CSV Meervogels, wat
ons vorig jaar niet is gelukt. We wisten dus dat dit een
geduchte kandidaat is voor de titel. In het begin van de
wedstrijd zat Unitas er meteen bovenop. Je kon merken dat
we moesten wennen aan het harde en snelle spel van de
tegenstander en al gauw stond er een verschil van vier
punten. Gelukkig kon Donar op dat moment blijven
aanhaken en goed terugkomen. We gingen rusten met 1
punt achter. In de tweede helft konden we dit goed
doortrekken. De tegenstander kwam in een dipje en konden
we gelijk maken door de stand op 21-21 te zetten. We
kregen hierna nog de kans om een punt voor te komen,
maar met deze misser en de mandekking die was gekomen,
moesten we weer even wennen aan de situatie. Unitas kon
hierdoor een klein gaatje slaan die we niet meer te boven
konden komen. Uitslag 29-26. Al met al was het een mooie
pot, maar we zijn wel met lege handen terug.
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Wedstrijd verslag F1
We moesten tegen DSVD. Eline stond op doel en we gingen
goed van start. De ruststand was 5-1 voor ons. En toen was
Fenne op doel gegaan. Toen werd het spannend. En toen
werd het 7-7. Toen ging ik keepen. Fenne en Marell maakte
de laatste 2 doelpunten. En toen hadden wij GEWONNEN
voor de eerste keer. We waren heel erg blij.
Groetjes van Britt
Verslag Jongens C
Afgelopen zondag moesten we om 10.45 uur aantreden
tegen HCW uit Winterswijk. Onze keeper Niels was er niet
bij en we hadden Rik bereid gevonden om te keepen.
Op het wedstrijdformulier stond dat HCW met een aantal
dispensatie spelers (B-spelers) zou aantreden, dus het
beloofde
een
stevige
wedstrijd
te
worden.
Na een goede warming-up begonnen we vol energie aan de
wedstrijd. Al snel bleek dat de verdediging goed stond en
we aanvallend er redelijk makkelijk doorheen liepen.
Binnen 10 minuten stonden we met 6-0 voor. Het werd een
lekkere wedstrijd waarin we mooie dingen aan ons publiek
konden laten zien welke onze trainers er bij ons ingeslepen
hebben en waar we ook eens op een andere plek het
spelletje konden ervaren dan op ons eigen plekje.
Na een 14-7 ruststand, gingen we in de 2e helft door met
waar we gebleven waren en speelden we op ons gemak
naar een 26-13 eindstand. Trots op ons zelf en met een
grote glimlach bedankten we de tegenstander en het
publiek.
Rik bedankt voor het keepen en alle boy’s klasse gedaan.
Willen jullie onze handbalkunsten eens komen
bewonderen?? De volgende thuiswedstrijd is op zondag 20
november om 11.15 uur sporthal Veldwijk tegen Minerva
uit Gaanderen.
Wedstrijd Olympia – Dynamiek
We begonnen de wedstrijd goed.
In 15 minuten stond het 2-2.
Alles ging goed: keepen, aanvallen en verdedigen.
De ruststand was 5-4 voor Dynamiek.
De tweede helft ging het eerst wat minder.
Toen werden we weer beter.
Toen kwam er een discussie tussen de scheids en Olympia +
publiek.
Omdat de scheids de regels niet kende.
Maar het spel ging verder.

We kregen 2 penalty’s.
Ze waren allebei raak.
Eindstand: 10-10.
Groetjes, Sterre & Jade.

Wij willen graag met een volle bus naar
Purmerend
17 december gaan wij(dames 1) met de grote bus naar
Purmerend, we zouden leuk vinden om deze bus vol te
krijgen. Aanmelden via olympiahengelo@gmail.com,
vertrek 16:00 bij van der Valk Hengelo.
Veel liefs Dames 1

Clubheld
Op www.clubheld2016.nl kun je stemmen op jouw
clubheld 2016. Voor onze club staat Karin Bok genoemd. Ga
met z’n allen naar de site en stem op Karin.
Met jouw stem kunnen we € 10.000,- voor de club winnen
en zelf maak je kans op een Ford Fiesta.

Herinnering 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.

Webton en Veldwijk
Zoals jullie wellicht in de krant hebben gelezen aast Webton
op de Veldwijkhal. Dit is een wens van Veldwijk en het
artikel in de krant schept de indruk dat dit al rond is. Niet is
minder waar. Er zijn gesprekken gaande met de Gemeente
en alle clubs om te inventariseren welke verenigingen
eventueel een hal willen exploiteren (op welke manier dan
ook) en mee willen denken wat hierin mogelijkheden,
onmogelijkheden, ideeën en eventuele samenwerkingen
kunnen zijn. Er zijn dus nog geen uitspraken en/of
toezeggingen gedaan in deze
Het Bestuur
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Verjaardagen deze week
Suus Haenen
Edwin Kippers
Saskia Severein
Dewi Wormgoor
Jan Engberink
Martijn Nekkers
Quincy Taken
Jolien Volmer
Angelique de Heer
Jan Stubbe
Rik Stubbe
Melissa Gemser

11 november
11 november
11 november
11 november
14 november
14 november
14 november
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

