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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 competitie wedstrijden
- Programma voor aankomend weekend
- Wedstrijd Dames 1
- Wedstrijdverslagen
- Volle bus naar Purmerend
- Verjaardagen deze week

Olympia HGL E1
Scheidsrechter
Olympia DC1
Scheidsrechter
Olympia D1
Scheidsrechter
Olympia DC2
Scheidsrechter
Olympia DB1
Scheidsrechter
Olympia/Stormvogels

Bentelo DS4
Stormvogels DS1
Olympia DS1
Donar HS2
Donar HS1

23 - 11
20 - 23
27 - 19
25 - 31
27 - 21

Combinatie '64 F1
Combinatie '64 E2
Kedingen D2
Stevo DC3
Minerva HC1
Olympia HGL E1
Olympia D1
Olympia DC1
Olympia DB1

3 - 15
11 - 3
9 - 12
15 - 8
37 - 17
7 - 11
7 - 19
15 - 21
15 - 3

Jeugd
Olympia HGL F1
Olympia HGL E2
Olympia D2
Olympia DC2
Olympia/Stormvogels

Borhave E2
Borhave D1
DSVD DC2
DSVD DB1

Avanti - Wilskracht
DC2
Suzanne Bosch

27-11, 10:15

TVO DB1
Sandra Visschedijk
AAC 1899 HC1

27-11, 11:15

26-11, 17:30
27-11, 09:30

27-11, 11:30

Olympia HGL F1
Olympia D2
Olympia DB2

27-11, 09:30
27-11, 09:55
27-11, 12:30

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.

Senioren
Olympia DS3
Olympia DS2
SEW DS2
AES Arnhem HS3
Hellas HS2

26-11, 16:30

UIT

B.W.O. F1
Zenderen Vooruit D1
Combinatie '64 DB1

Uitslagen

DSVD E3
Lois Kippers
Combinatie '64 DC2
Marlyn Kippers
Olympia HGL D1
Lisa Plijter

Wedstrijd Dames 1
Hoi leden!
Aanstaande zaterdag speelt dames 1 de thuiswedstrijd
tegen de Tukkers om 19.00 uur en wij willen daarvoor
iedereen uitnodigen om te komen kijken! Tevens wordt er
deze avond een sponsoravond gehouden voor alle
sponsoren, waarbij het doel is om sponsoren te laten zien
dat wij ze waarderen en dat we ze hard nodig hebben om
de vereniging te kunnen laten bestaan. Als er veel publiek
op de tribune zit zal dit ons steunen tijdens onze wedstrijd
(dus laat je zeker horen!!) maar ook zal dit een goede boost
zijn
voor
de
sponsoren!
Dus
neem
je
ouders/verzorgers/opa's/oma's/broertjes/zusjes mee zodat
we er met zijn allen een mooie avond van kunnen maken,
met natuurlijk twee punten voor dames 1! Tot zaterdag!

Wedstrijdverslagen
Wedstrijdverslag F1, zaterdag 19 november 2016

Programma
Senioren

Hallo allemaal,

THUIS
Olympia DS1
Donar HS1
Donar HS2
BWO DS2
Jeugd

Tukkers DS1
Houten HS2
UIT
Achilles AHV HS3
Olympia DS2

26-11, 19:00
26-11, 20:30
27-11, 12:15
27-11, 12:30

Op zaterdag hebben wij thuis tegen de meisjes van
Combinatie '64 uit Losser gespeeld. Ik heb de eerste helft
van de wedstrijd gekeept en Britt de tweede helft.Het was
een leuke wedstrijd, maar helaas hebben wij wel met 15 - 3
verloren. Toch vond ik het goed van ons dat wij 3
doelpunten hebben gemaakt.Het waren best wel grote
meisjes.
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Tot de volgende keer... OLYMPIAAAAA
groetjes Eline
D2 tegen kedingen D2
Zondag moesten we tegen Kedingen D2. We stonden gelijk
in aantal punten dus wederom een topwedstrijd. In de
stromende regen roeiden we ons naar veldwijk en
begonnen we om 09.30 uur aan de wedstrijd. Met een goed
keepende Martijn en een paar mooie aanvallen stond het
halverwege de 1e helft 2-2. Het publiek zat op het puntje
van de bank en waren het herfst weer buiten alweer
vergeten.
Er werd goed vrijgelopen en mooi rond gespeeld door onze
D2 toppers en verschillende spelers wisten het net te
vinden. Kedingen had 1 goede speelster die de doelpunten
maakte en die gingen we steeds beter verdedigen. De
ruststand was 4-3 voor ons. Met nog de blosjes op de
wangen van de 1e helft zat het publiek klaar voor de 2e. Het
spel golfde weer heen en weer en na 5 minuten gaf de
stand 5-4 aan. Na alweer een bal van Joep op de lat en goed
op Letten van grote Fleur werd het 6-5 voor ons. Met nog 5
minuten te spelen stonden we 8-9 acher en was de
spanning te snijden. Hard gewerkt en moe gestreden
verloren we helaas met 9-12. Het was weer een mooie en
spannende wedstrijd. D2 bedankt

De supporters
D2
C-jongens – Minerva
Zondagochtend 11.15 uur moesten we aantreden tegen
Minerva uit Gaanderen. We hadden op de ranglijst al gezien
dat deze jongens nog geen wedstrijd gewonnen hadden,
maar toch…. we hadden er ook nog niet tegen gespeeld.

Vanaf het 1e fluitsignaal bleek al snel dat Minerva erg
offensief verdedigde en een bijna 1 tegen 1 verdediging
hadden neer gezet. Daar moesten we toch even aan
wennen, want het betekende veel in starten zonder bal en
veel bewegen. Na enkele minuten kregen we het spelletje
door en werd er lustig op los gescoord. Ruststand 22-8.
In de 2e helft trokken we het spel van de eerste helft door,
al verloren we af en toe de concentratie doordat het
eigenlijk te makkelijk ging. Met een steeds beter keepende
Niels en het spelen op andere plekken dan dat we gewend
waren brachten we de eindstand op 37-17.
Zondag a.s. spelen we tegen AES uit Arnhem om 11.30 uur
in Sporthal de Els in Haaksbergen. AES staat 2 punten onder
ons op de 3e plaats.
Groetjes
Jongens C

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
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Verjaardagen deze week
Demy Berning
Jeroen Koerselman
Mirte Berghuis

24 november
24 november
24 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

