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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
- Pietentraining
- Volle bus naar Purmerend
- Verjaardagen deze week

Senioren

CSV/Meervogels HS1

V en S DS1
Zwolle HS1

WHC DS2
BWO DS3
Donar HS1
Olympia DS1
Donar HS2

16 - 20
30 - 7
31 - 22
28 - 28
26 - 18

Jeugd
Olympia HGL F1
Olympia HGL D2
Olympia HGL DB2
T.V.O. D1
TVO E1
DHV DC1
Blauw Wit (B) HC1
RSC DC1
RSC DB1

Stormvogels F1
BWO D1
WHC DB2
Olympia HGL D1
Olympia E1
Olympia DC2
Olympia/Stormvogels
HC1
Olympia DC1

Olympia DB1

7-5
10 - 4
5-9
21 - 6
18 - 5
19 - 9
19 - 15
19 - 14
25 - 15

Programma
Senioren
THUIS
Olympia DS1
Donar HS1
Combinatie ’64 DS2

Tukkers DS3

R.S.C. D1
R.S.C. E1
Linet van der Wal
Bentelo DC1
Karin Bok
Bentelo DB1
Florieke Marsman

10-12, 17:45
11-12, 09:30
11-12, 10:25
11-12, 11:25

UIT

Tukkers E2
Stevo DA1
WHC D3
Dynamiek DB1
Reflex HC1

Olympia HGL E2
Borhave/Olympia DA1
Olympia HGL D2
Olympia HGL DB2
Olympia/Stormvogels HC1

11-12, 11:15
11-12, 12:00
11-12, 12:50
11-12, 13:20
11-12, 14:30

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.

Uitslagen
Olympia DS2
Olympia DS3

Olympia HGL D1
Olympia HGL E1
Scheidsrechter
Olympia HGL DC1
Scheidsrechter
Olympia HGL DB1
Scheidsrechter

Wijhe ‘92
Artemis ‘15
UIT
Olympia DS2
Olympia DS3

10-12, 19:00
10-12, 20:30
11-12, 15:15
11-12, 15:20

Wedstrijdverslagen
Wedstrijdverslag Dames 1
Hoi leden,
Afgelopen zondag vertrok de bus om 8.45 uur bij van der
Valk Hengelo. De altijd lastige uitwedstrijd tegen V&S uit
Grondingen stond op het programma. Met onderweg een
kopje koffie of thee met wat lekkers erbij waren we klaar
om te knallen.
De scheidsrechters gaven voor de wedstrijd al aan lang te
wachten met fluiten zodat ze het voordeel konden
afwachten. Dit was voor ons even wennen, waardoor we
niet helemaal scherp aan de wedstrijd begonnen. Daarnaast
was de hal ook nog eens heel glad (herinneringen aan de
OSG Hal). De eerste aanvallen werden te snel afgesloten,
maar in de dekking stonden we redelijk onze man. We
konden echter geen grip krijgen op de goede
afstandsschutter van V&S waardoor ze de ballen er toch
hard in kon knallen. Dit resulteerde in een ruststand van 1411 in het voordeel van V&S.
In de rust de koppen bij elkaar want we wisten dat er hier
echt twee punten te halen waren, en daar gingen we dan
ook voor. Al snel na rust stond het 15-15 en vanaf dat
moment ging het gelijk op. Met mooie aanvallen en
afstandsschoten van Lauret die lekker op dreef was wisten
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we steeds te scoren. De snelle aanval van V&S wisten we
niet direct te onderbreken, waardoor we geen afstand
konden nemen. V&S kon ook geen voorsprong creëren
want in de dekking werd er met elkaar gestreden en stond
het echt dicht.
Met nog 15 minuten op de klok maakte Lisa Plijter haar
return op het handbalveld na een langdurige blessure. In de
laatste twee minuten met een 26-27 stand op het
scorebord werd haar return ook nog eens bekroond met
een doelpunt, twee punten voor, 26-28!! De spanning was
om te snijden. Helaas konden we de concentratie niet
vasthouden en kregen wij nog twee keer twee minuten
waardoor V&S nog twee doelpunten kon maken en wij met
maar 1 punt teruggingen in de bus.
Al met al was het een spannende wedstrijd, maar we zijn
vooral blij en opgelucht met ons ene punt dat we in de
tweede helft dik verdiend hebben. V&S uit blijft altijd een
lastige pot.
Wedstrijd F1
Hallo
Mijn naam is Vera Terink en ik schrijf hierbij een verslagje
van de wedstrijd Olympia F1 tegen Stormvogels F1. We
gingen starten om 17.45 uur. Wij hadden wat
opstartproblemen maar de tweede helft ging het stukken
beter . Samenspel tussen ons gaat steeds beter en op doel
gooien ook. We gingen steeds gelijk op maar uiteindelijk
hebben wij met 7 tegen 5 verdiend gewonnen !
Op naar onze volgende overwinning !
Groetjes Vera Terink
Donar heren 1
Na het ritje van 2 ½ uur in de auto, waren we in Castricum
aangekomen om een potje te spelen tegen CSV Meervogels.
Donar begon goed met een 1-3 voorsprong maar al gauw
ging CSV erover heen. We konden de eerste helft nog
redelijk meekomen en gingen we rusten met 4 verschil. Aan
het eind van deze eerste helft kon je al merken dat het
team van Donar een stuk felheid en scherpte miste. Tegen
een team die kwalitatief over elke positie goed bezet is kom
je hier niet mee weg. Dit werd in de tweede helft heel
duidelijk en viel dat ook te zien in de score. Uitslag: 31-22 in
het voordeel van de thuisploeg.

Pietentraining
Afgelopen woensdag was er voor onze jongste jeugd een
echte pietentraining. In een een speciaal uitgezet parcour
oefenden onze pietjes in spé met echte pakjes. Flexibel en
behendig manoeuvreerden ze zich door en langs alle
opgeworpen obstakels. Samen met 2 pieten werd er hard
getraind. Aan het einde van de training werd er lekkers en
drinken uitgedeeld en hadden de pieten een leuk kadootje
voor de kinderen.
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Volg ons op Facebook Olympia, Twitter Olympia &
Facebook Donar

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
Kirsten Reuvekamp
Anne Molijn

9 december
10 december

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

