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Jeugd

Van de redactie:

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
- Wedstrijdverslagen
- Save the date
- Volle bus naar Purmerend
- Verjaardagen deze week

Tukkers DS1

17 - 21
27 - 24
10 – 0
23 - 28

Houten HS2
Achilles AHV HS3
Olympia DS2

Jeugd

Olympia/Stormvogels

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

03-12, 17:45
04-12, 09:30

04-12, 10:15
04-12, 11:30

UIT

T.V.O. D1
TVO E1
DHV DC1

Olympia HGL D1
Olympia E1
Olympia DC2

03-12, 18:00
04-12, 10:55
04-12, 11:35

Blauw Wit (B) HC1
RSC DC1
RSC DB1

Olympia/Stormvogels
HC1
Olympia DC1

04-12, 12:10
04-12, 12:35
04-12, 13:35

Olympia DB1

Welkom nieuwe leden

Senioren

Olympia HGL E1
Olympia DC1
Olympia D1
Olympia DC2
Olympia DB1

Stormvogels F1
BWO D1
WHC DB2
E en O A1

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.

Uitslagen
Olympia DS1
Donar HS1
Donar HS2
BWO DS2

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

DSVD E3
Combinatie '64 DC2
Olympia HGL D1
Avanti - Wilskracht DC2

TVO DB1
AAC 1899 HC1
Olympia HGL F1
Olympia D2
Olympia DB2

3 - 11
14 - 19
13 - 16
17 - 12
17 - 13
19 - 15
7 - 11
9 - 12
18 - 7

Programma
Senioren

Eline Overbeek
Daan Posthumus
Sem Brouwer

Wedstrijdverslagen
Olympia D1 - De Tukkers D1 13-16
Zondagochtend vroeg speelden we met de D1 tegen de
Tukkers. Wij begonnen heel erg goed, en binnen een paar
minuten stond het door mooie snelle aanvallen van ons 5-1
voor Olympia. Onze cirkelspelers Lin en Lissy stonden heel
vaak mooi vrij, en werden goed gevonden. Er waren ook
mooie aanvallen van onze opbouwers en hoeken. Daarna
kwam de tegenstander wat beter in het spel, en werd het
voor ons hard werken. De ruststand was 9-9.Na de rust
stond het team van De Tukkers beter, en kregen we het erg
moeilijk. Ondanks hard werken van onze verdeging en onze
keepster, is het jammer genoeg net niet gelukt om te
winnen. De eindstand was 13-16. Ondanks dat we niet
hebben gewonnen, zijn wel wel heel tevreden over de
manier waarop we hebben gespeeld en geknokt met z'n
allen.

THUIS
Olympia DS2
Olympia DS3
CSV/Meervogels HS1

V en S DS1
Zwolle HS1

WHC DS2
BWO DS3
UIT
Donar HS1
Olympia DS1
Donar HS2

03-12, 19:00
03-12, 20:15

Groetjes van de D1!!

03-12, 20:15
04-12, 12:00
04-12, 14:30

Olympia dames 2 - BWO
Na een moeilijke start van dit seizoen, waarbij we vooral
heel erg moesten wennen aan de moeilijke tegenstanders
met hun snelle en harde spel, hebben we afgelopen
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weekend een hele leuke wedstrijd gespeeld. We hebben
een klein team en zijn dan ook super blij dat we elke
wedstrijd kunnen spelen met aanvullingen uit andere
teams. Afgelopen weekend hebben we een uitwedstrijd
tegen bwo dames 2 gespeeld, die 1 plaats boven ons in de
ranking stond. We zijn gewaagd aan elkaar en dat kon je
zien. Gedurende de wedstrijd was het een wedstrijd met
veel snelheid en spanningen, maar gelukkig stonden wij
super goed te verdedigen als team en werden aanvallen
mooi afgemaakt. We vochten voor elkaar en dat heeft een
positief effect gehad voor het eindresultaat. 28-23
gewonnen! Dit is onze eerste wedstrijd die we hebben
gewonnen, en daar zijn we natuurlijk super blij mee!
Volgende week staat whc op de planning, een team waar
we zeker een kans tegen maken en het beloofd weer een
spektakel te worden!
Wedstrijdverslag F1
Zondag 27 nov moesten we handballen in Deurningen
tegen BWO.
Na een goede warming-up begonnen we aan de wedstrijd.
Jasmijn kon helaas niet meedoen(ziek)
Maar we kregen hulp van Kiki. Eerst scoorde BWO en
stonden we met 1-0 achter maar dat duurde niet lang voor
wij ook het doel vonden.
Er werd heel goed samen gespeeld en in de rust stond het
4-5 voor Olympia. Na nog wat goede tips van Renee( laag
gooien)waren we niet meer te stoppen.
Met een dik verdiende overwinning 7-11 gingen we weer
naar Hengelo.
Willen jullie een keer een leuke wedstrijd zien kom gerust
een keer kijken bij de F1.
Heren Donar
Deze zaterdag moesten we aantreden tegen het
gepromoveerde Houten. Net zoals Unitas is dit
gepromoveerde team goed begonnen aan de competitie.
Zeker geen gemakkelijke pot! Maar Donar weet in de
thuiswedstrijden altijd goed uit de startblokken te komen.
Ook in deze wedstrijd wisten we vanaf het begin een gat te
slaan. Desondanks wist Houten zich behoorlijk terug te
vechten in de tweede helft. Aan het eind wisten ze tot 2
punten verschil terug te komen en stond Donar met 4
veldspelers tegenover de 6 van Houten, door een tweetal
tijdstraffen aan onze kant. Door goed verdedigingswerk

kregen alleen de hoekspelers ruimte om te schieten en
stond Roy meerdere keren subliem te keepen. Toen we zelf
nog een punt wisten te scoren was het verschil genoeg voor
de korte tijd die over was en hebben we ook deze
thuiswedstrijd in de pocket! Uitslag 27-24. Aankomende
zaterdag is de lastige uitwedstrijd in Castricum tegen CSVMeervogels! Hopelijk gaat deze uitwedstrijd tegen dit team
beter dan vorig jaar!

Save the date!
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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

Een volle sporthal tijdens de sponsoravond van Olympia.
Iedereen bedankt voor het aanmoedigen!

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

Verjaardagen deze week
Heleen ter Brugge
Elke de Wal
Luca Wantia
Nardie Pardoen

4 december
4 december
6 december
7 december

