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Hellas HS2

Donar HS1

20-11, 13:45

Van de redactie:
Jeugd

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
- Welkom nieuwe leden
- Afsluiten kruising Enschedesestraat met de
Kuipersdijk
- Wedstrijdverslagen
- Ouderavond
- Verjaardagen deze week

THUIS

Olympia HGL F1
Olympia HGL E2

Combinatie '64 F1
Combinatie '64 E2

Scheidsrechter

Jolande Lammers

Olympia D2

Kedingen D2
Lisa Plijter
Stevo DC3
Lisa Veltman
Minerva HC1
Lauret Krijnsen
Borhave DB2
Rita Visschedijk
Combinatie '64 A1

Scheidsrechter

Olympia DC2
Scheidsrechter
Olympia/Stormvogels

Scheidsrechter
Olympia DB2
Scheidsrechter
Borhave/Olympia A1

19-11, 17:15
19-11, 18:00
20-11, 09:30
20-11, 10:15
20-11, 11:15
20-11, 12:15
20-11, 11:30

UIT

Uitslagen
Senioren
Olympia DS1
Donar HS1
Bentelo DS2
Havana

VVW DS1
US HS1
Olympia DS2
Donar HS2

28
35
30
26

-

23
26
15
11

Borhave E2
Borhave D1
DSVD DC2
DSVD DB1

Olympia HGL E1
Olympia D1
Olympia DC1
Olympia DB1

20-11, 09:00
20-11, 09:05
20-11, 10:05
20-11, 15:00

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
Jeugd

Olympia DC1
Olympia DB1
Lutte E1
Langeveen DC1
Zenderen Vooruit DB1
Avanti Wilskracht F1

Stormvogels D2
Dalfsen A1
Olympia/stormvogels

Borhave DC1
Borhave DB1
Olympia HGL E2
Olympia DC2
Olympia DB2
Olympia F1
Olympia D2
Borhave/Olympia A1
HCW HC1

9 - 18
12 - 21
11 - 13
24 - 15
18 - 11
9-6
19 - 4
19 - 32
26 - 13

Max Kroeze
Dylan Lamers
Milou Frank
Evelien Riekert

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

Dames 3 Olympia Hengelo

Senioren
THUIS
Olympia DS3
Scheidsrechter
Olympia DS2
SEW DS2
AES Arnhem HS3

Bentelo DS4
Karin Bok
Stormvogels DS1
UIT
Olympia DS1
Donar HS2

19-11, 19:00
19-11, 20:15
19-11, 20:30
19-11, 20:30

Aangezien bijna alle teams al iets in de wekelijkse
nieuwsbrief hebben geplaatst, kunnen wij natuurlijk niet
achterblijven.Dames 3 is dit jaar gestart met een nieuw
team in de competitie. De meiden die vorig jaar in het 3e
speelden, spelen nu in het 2e. Ons team bestaat uit een
aantal oudere speelsters, die het toch niet kunnen laten om
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in het weekend een wedstrijd te spelen. Een aantal
speelsters die vorig jaar in het 2e speelden en plaats
moesten maken voor de jonge meiden. En zelfs een nieuw
lid. Al met al een perfecte mix. Tot nu toe hebben we er 4
gewonnen en 1 verloren. We staan zelfs boven aan. Dus
mocht je in het weekend denken wat zal ik eens gaan doen,
kijk dan even of dames 3 moet spelen en kom gezellig naar
de hal. Na de wedstrijd zijn wij altijd te vinden in de kantine.

Tot snel Dames 3 !!!!!
Oh ja, onze teamfoto volgt binnenkort. We krijgen namelijk
een nieuw tenue, geregeld door ons nieuwe lid.
Heren Donar
Deze zaterdag was de wedstrijd tegen US Amsterdam, een
studententeam waarbij het elk jaar weer een verrassing is
tegen wie we spelen. Met een gedeelte van US niet
omgekleed in de sporthal en de andere helft nog blijkbaar
onderweg ging het half zieke team van Donar warmlopen.
Het fysiek sterke US had wat dat betreft nog geluk gehad
dat ze wat extra tijd kregen om zelf warm te lopen en
konden we beginnen. De score werd weer eens geopend in
dezelfde combinatie van de eerste competiewedstrijd,
break-out en via de rebound het doelpunt. De eerste helft
ging weer verder zoals de andere thuiswedstrijden, een
flinke voorsprong werd opgebouwd en er werd flitsend
gespeeld. Maarja, spelen tegen dit fysieke team kost in de
aanval en verdediging een bult energie en met de flinke
voorsprong kakt het toch iets in. Waar we eerst
dubbele cijfers op het scorebord hadden kwam US toch
terug tot vijf punten, voornamelijk door hun gevaarlijke en
sterke rechteropbouwer. We maakten nog wat belangrijke
doelpunten, wat leuke lobjes en is de wedstrijd niet heel
erg in gevaar gekomen. Eentje van US kreeg nog een rode
kaart voor een tik in van achteren in het gezicht, werd de
wedstrijd verder uitgespeeld en vond iedereen van Donar
het wel best dat het eindsignaal klonk. Uitslag 35-26.
Olympia - VVW 12-11-2016
Nadat we vorige week nipt verloren hadden tegen
Voorwaarts, de nummer één in de competitie, wisten we
zeker dat we vandaag de punten in eigen huis moesten

houden.
Onze tegenstander van vanavond is VVW en zij komen uit
Wervershoof. Ze staan een plekje boven ons dus we zijn aan
elkaar gewaagd. Dat zie je de hele wedstrijd ook terug. In de
eerste tien minuten komen we op een voorsprong van 6-2,
maar door een rare 2 minuten van de scheids en veel
balverlies aan onze zijde weet VVW weer langszij te komen.
Toch weten onze opbouwsters steeds opnieuw het doel te
vinden en kunnen we gaan rusten met een 11-12
achterstand, wetende dat er niks aan de hand is en we de
punten hier moeten pakken. In de rust de koppen bij elkaar
en dan wordt het duidelijk dat als wij zuiniger zijn met de
bal, VVW geen snelle tegenaanval meer kan spelen. Zo
gezegd, zo gedaan. Helaas kreeg onze aanvoerster in de
38ste minuut na 3 x twee minuten een rode kaart en
moeten we de wedstrijd zonder haar verder spelen. We
pakken het goed op, vanuit de hoeken wordt er mooi
afgerond waardoor we iedere keer aan de goede kant van
de score blijven. Vanaf de tribune en de bank worden we
goed aangemoedigd en gecoacht, weten we ons hoofd koel
te houden en lopen we in de laatste tien minuten uit naar
de eindstand van 28-23. Al met al was het een spannende
maar leuke wedstrijd.
Aankomend weekend treden wij aan tegen SEW 2 in
Wognum, vorig jaar nog uitkomend in de eerste divisie. Zij
staan op een vierde plek en dus zal het weer een
spannende pot worden!! Hopelijk nemen we de punten
mee terug naar huis!!
Wedstrijdverslag F1
Hallo allemaal.
Vandaag moesten we spelen tegen avanti in Glanebrug.
Ik vond de wedstrijd heel erg spannend. De ruststand was 8
tegen 2. Daarna hebben we er nog een paar gemaakt en
verloren we met 9 tegen 6. Britt heeft heel goed gekeept.
De meisjes van avanti waren ook erg groot. Daarom hadden
we verloren. Maar we hebben wel goed gespeeld.
Wanneer doen we weer een wedstrijd?
Groetjes van merel
D2 tegen stormvogels D2
Vandaag, zondag, stond de wedstrijd tegen stormvogels in
Haaksbergen op het programma. Het beloofde een
moeilijke wedstrijd te worden, want stormvogels had alle
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wedstrijden nog gewonnen. Aan zelfvertrouwen geen
gebrek in de D2 dus we begonnen overdonderend en
scoorden de 0-1 door een mooi doelpunt van Luuk uit de
hoek.
Een mooie aanval daarna gooide Tess helaas op de paal. Na
6 minuten scoorde Stormvogels de 1-1, maar we lieten ons
niet uit het veld slaan. Na enkele aanvallen met wat pech
van onze kant scoorde Stormvogels 3 doelpunten uit de
brake-out. We speelden een goede wedstrijd en iedereen
deed super z'n best, maar er was 1 meisje bij stormvogels
die was echt te goed. De ruststand 9-1 gaf een beetje
vertekend beeld. De tweede helft begonnen we weer super
met helaas een bal op de lat van Joep. De aanval daarna
een mooie actief en toen wel een mooi doelpunt van Joep.
Halverwege de 2e helft gaf het scorebord 15-2 aan, maar
daar trokken we ons niets van aan en lieten de supporters
nog een paar mooie aanvallen zien. Met nog 2 minuten
scoorden we 17-4. Met onze laatste krachten hielden we
nog een paar aanvallen van Stormvogels tegen en was de
eindstand 19-4. Met een harde "hoppa" (het stopwoordje
van de coach van de tegenstander) bedankte het
meegereisde publiek de toppers van de D2. Een dikke pluim
voor
de
inzet
en
de
leuke
wedstrijd
De supporters

Ouderavond

Beste handbalouder(s),
Wij, handbalvereniging Olympia, willen dit seizoen starten
met een informatiebijeenkomst voor ouders. Hierbij
nodigen wij u van harte uit om hierbij aanwezig te zijn. De
ouderbijeenkomst vindt plaats op woensdag 23 november
van 19.30 uur tot 20.30 uur voor de ouders F-, E- en D-jeugd
en van 20.45 uur – 21.45 uur voor de ouders van de C-, B,
en A-jeugd in de kantine van Donar/Olympia aan de
Pruisische Veldweg te Hengelo.

Tijdens deze informatieavond zullen wij u nader informeren
over de doelstellingen van Olympia, de werkzaamheden van
de verschillende commissies, de selectieprocedure en de
trainingstijden.
Uw aanwezigheid en inbreng op deze avond wordt zeer op
prijs gesteld.
Wij hopen u op 23 november te mogen verwelkomen. Om
een indicatie te hebben hoeveel mensen er komen, willen
wij u verzoeken u aan te melden via c.schutten@mst.nl
Met vriendelijke groeten,
Bestuur Olympia
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Verjaardagen deze week
Jolande Lammers
Carmen Berghuis
Mirte Berghuis
Arend Keppels
Ria Gruben-Kuiper
Peter Verdam

17 november
18 november
18 november
20 november
21 november
23 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

