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E&O HS2

Donar HS1

18-12, 14:25

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
- Wedstrijdverslagen
- Update sporthal perikelen
- Openingsfeest Jubileum jaar
- Volle bus naar Purmerend
- Verjaardagen deze week

Uitslagen

Combinatie ’64 DS2

Tukkers DS3

Wijhe ‘92
Artemis ‘15
Olympia DS2
Olympia DS3

23 - 22
15 - 22
13 - 19
11 - 16

Jeugd
Olympia HGL D1
Olympia HGL E1
Olympia HGL DC1
Olympia HGL DB1
Tukkers E2
Stevo DA1
WHC D3
Dynamiek DB1
Reflex HC1

R.S.C. D1
R.S.C. E1
Bentelo DC1
Bentelo DB1
Olympia HGL E2
Borhave/Olympia
Olympia
HGL D2
DA1
Olympia HGL DB2
Olympia/Stormvogels
HC1

10 -10
4 -26
22 - 18
13 - 12
1-8
20 - 18
22 - 9
11 - 6
13 – 20

Programma
Senioren
THUIS
Olympia DS3
Olympia DS2
Vido DS1

The Flyers HS2

THUIS
Olympia/Stormvogels

Quintus HC1

17-12, 17:30

Scheidsrechter

Chantal Oral
DHV E2
Avanti - Wilskracht D3
Combinatie '64 DC4
Zenderen Vooruit DB1
Kwiek Raalte A1

18-12, 09:30
18-12, 10:25
18-12, 11:10
18-12, 12:10
18:12, 13:25

Olympia HGL E2
Olympia D2
Olympia DC2
Olympia DB2
Borhave/Olympia
A1
Kedingen E1
Kedingen D1
Kedingen DB1

UIT

Olympia E1
Olympia D1
Olympia DB1

18-12, 09:00
18-12, 10:40
18-12, 12:25

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 DS1
Donar HS1

Jeugd

EHC ’95 DS2
Borhave DS2
UIT
Olympia DS1
Donar HS2

17-12, 19:00
17-12, 20:15
17-12, 19:30
18-12, 13:30

Wedstrijdverslagen
Jongens C en D op bezoek bij E&O
Afgelopen zaterdagavond hebben de jongens C en D van
Olympia en Stormvogels weer hun jaarlijks terugkerende
bezoek gebracht aan de Heren 1 van E&O.
Op uitnodiging van Edwin Kippers, de hoofdcoach van E&O
uit Emmen, hebben we de wedstrijd E&O-Handbal Venlo
gekeken. Om 19.30 uur verzamelden wij ons in de kantine
van E&O, waar we uiteraard eerst nog even de Oranje
dames hebben gekeken en aangemoedigd.
Toen zeker was dat de dames gewonnen hadden snelden
we ons naar de tribune waar net het begin signaal klonk van
de wedstrijd waar we voor kwamen. E&O ging super van
start en stonden onder het toezicht oog van onze
enthousiaste jongens, de ouders en Pien al snel 6
doelpunten voor.
De hele eerste helft bleef dit zo en de jongens keken met
open mond naar het vertoonde spel en de mooie aanvallen
en wissels. Iets wat ze zondag in praktijk wilden brengen.
In de tweede helft bleef E@O goed handballen al kwam
Venlo wel iets dichterbij. 2 minuten voor het einde ging
iedereen staan en klapten hun handen bijna stuk. E&O
gooide er nog enkele mooie Aanvallen uit en wonnen met
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34-27. Nog even met de Toppers op de foto en met het
hoofd vol ideeën en wissels weer op weg naar Hengelo en
Haaksbergen. Edwin bedankt voor de uitnodiging en Marlyn
voor de organisatie, het was weer TOP!!!
Groetjes,
De jongens (en Pien)
Dames 1 Pupillen
Afgelopen zaterdag 10 december de wedstrijd Olympia Wijhe'92 en hier mochten wij pupil van de week bij zijn. Het
was een super spannende wedstrijd met de rust 11-11 en
eindstand 23-22. Het was erg leuk om dit te mogen doen.
Dames 1 super bedankt en ga zo door.
Groetjes Meike en Nienke

Wedstrijdverslag Donar HS1
Deze zaterdag hadden we de wedstrijd tegen Artemis, de
andere promovendus van de competitie, op het programma
staan. Helaas liep deze thuiswedstrijd niet zoals de andere
thuiswedstrijden dit seizoen. We konden vrij weinig
opbrengen tegen hun stugge verdediging en gingen onze
ballen er niet in als de kans er wel was. Hierdoor gingen we
ook met ongeveer 6 gescoorde doelpunten in 1 helft rusten.
Na deze waardeloze eerste helft probeerden we nog het tij
te keren in de tweede helft maar dat is niet gelukt. Uitslag
15-22. Misschien is het onze geluk dat we na volgende week
even rust hebben, zodat we in de tweede helft van de
competitie weer gaan knallen! Maar eerst nog even alles
geven om de punten mee te nemen uit Emmen a.s. zondag!
Wedstrijdverslag D1
Afgelopen zaterdagmiddag voor onze wedstrijd tegen RSC,
hadden wij een leuk gezellig team-uitje nog in de sfeer van
"Sinterklaas". Met kadootjes, gedichten en genoeg eten en
drinken erbij...! Het was super gezellig en iedereen vond het
een geslaagde middag.
Daarna op naar Veldwijk voor onze wedstrijd. RSC staat in
de top van onze poule dus we waren al gewaarschuwd. In
het begin ging de wedstrijd mooi gelijk op. Mooie snelle
aanvallen van onze zijde leverden mooie doelpunten op. De
ruststand was 4-5 in het voordeel van RSC. Na ons praatje
gingen wij strijdbaar het veld op. Er werd geknokt door
iedereen en het publiek genoot van de inzet van de D1.
Doordat Jade goed stond te keepen en wij steeds konden
scoren, werd de slotfase super spannend. De eindstand was
10-10 maar wij hebben gewoon een heel goed dik punt
gepakt.
Bij deze willen wij Judith en Maila nog bedanken voor de
gezellige middag.
Groetjes D1
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Update sporthal perikelen
In de krant verschijnen regelmatig stukjes over de bezetting
van de sporthallen het volgend seizoen en de wilde plannen
van Volleybalvereniging Webton hierin. De komende
maanden zullen er bijeenkomsten plaats vinden samen met
de gemeente waarin de zaalsport verenigingen samen met
de gemeente Hengelo gaan kijken welke plannen er
ontwikkeld kunnen worden en welke voor alle partijen een
goede oplossing biedt. Olympia en Donar hebben,
vooruitlopend op deze bijeenkomsten, de behoefte gevoeld
om te reageren en hebben in een gezamenlijke brief aan de
Wethouder hun standpunten in deze helder gemaakt.
Wij zullen jullie de komende maanden op de hoogte
houden van de ontwikkelingen.
Besturen Olympia en Donar
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Openingsfeest jubileumjaar
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Volle bus naar Purmerend
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BEDANKT LOTENVERKOPERS GROTE CLUBACTIE
Beste lotenverkopers en lotenkopers,
We hebben de Grote Clubactie 2016 afgesloten. Er zijn dit
jaar 530 loten verkocht!
Een geweldig resultaat van €
1272,00.
We zeggen ‘dank je wel’ tegen al die lotenverkopers die,
verjaardagen en buurten hebben afgelopen om loten te
verkopen aan vrienden, bekenden en buurtgenoten.
Allemaal bedankt en we zijn uiteraard weer heel erg blij
met de opbrengst.
De top 5 van lotenverkopers 2015 zijn:
Ray Zengerink
Liz Jongman
Marell Beld
Pien Teesink
Nikki Nijland

51 loten
32 loten
32 loten
27 loten
20 loten

C1
E1
F1
E2
C1

Deze vijf verkopers worden op gepaste wijze in het zonnetje
gezet, daarnaast krijgt het team welke de meeste loten
heeft verkocht een clinic aangeboden van Dames 1.
Dit jaar gaat de team prijs naar de E1.

Natuurlijk zijn we blij met elk verkocht lot. En de 5
topverkopers hebben het natuurlijk niet alleen gedaan. We
bedanken natuurlijk alle teams en coaches, alle vriendjes en
vriendinnetjes, broers en zussen, vaders en moeders, opa’s
en oma’s, ooms en tantes en iedereen die verder geholpen
heeft om deze actie tot een succes te maken.
Bestuur Olympia.
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Verjaardagen deze week
Demi Calmer
Richard Heck

15 december
15 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
Volg ons op Facebook Olympia, Twitter Olympia &
Facebook Donar

