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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
- Wedstrijdverslagen
- Verjaardagen deze week

Uitslagen
Senioren
Olympia DS3
Olympia DS2
Vido DS1

The Flyers HS2
E&O HS2

EHC ’95 DS2
Borhave DS2
Olympia DS1
Donar HS2
Donar HS1

15 – 11
21 – 16
36 – 20
10 – 0
25 – 26

Jeugd
Olympia/Stormvogels

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

Quintus HC1
DHV E2
Avanti - Wilskracht
D3
Combinatie
'64 DC4
Zenderen Vooruit
DB1 Raalte A1
Kwiek
Olympia E1
Olympia D1
Olympia DB1

22 - 14
9 - 15
7-6
11 - 12
12 - 24
25 - 29
19 - 6
11 - 12
15 - 11

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.

Wedstrijdverslagen
Wedstrijd D1
Zondag speelden we de laatste competitiewedstrijd van dit
jaar tegen Kedingen. Deze ploeg stond net boven ons op de
ranglijst, en we hoopten tegen hen een goede kans te
hebben.
In de eerste helft gingen we prima van start. We
verdedigden goed, ondanks dat de tegenstanders best
groot en sterk waren. In de aanval moesten we eerst een
beetje zoeken, maar kwamen we steeds beter in de
wedstrijd. De ruststand was 6-4 in het voordeel van de
thuisploeg.
Na rust speelden we aanvallend beter, en kwamen we al
snel op voorsprong. Er volgden een paar mooie break-outs,
twee benutte penalty's en twee prachtige doelpunten uit
de hoek door Joan. Het leek erop alsof we de punten
zouden gaan verdelen, maar we maakten in de laatste
seconden het winnende doelpunt: 11-12. We waren heel
erg blij en trots op onszelf!
We wensen iedereen een fijne kerstvakantie en een heel
gelukkig nieuwjaar!
In 2017 gaan wij er weer volop tegenaan!
Groetjes van de D1

Programma

Donar Heren 1

Senioren

De laatste wedstrijd van het jaar geschiede tegen E&O 2 te
Emmen. Aan het begin lukte het ons meteen om een
voorsprong te pakken, maar wisten we niet om deze ook uit
te bouwen. Daardoor kon de tegenstander telkens weer
gelijk komen. Dit ging de gehele wedstrijd door tot en met
de laatste seconde. In een hectische slotfase waarin van
alles gebeurde en we gelijk stonden, wisten we de punten
naar ons toe te trekken door in ondertal een break te lopen.
Via de rebound van de paal werd er weer eens gescoord!
Met drie seconden over kon de tegenstander niks meer! Na
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een paar slechte wedstrijden was deze winst zeer welkom
en kunnen het jaargang 2016 positief afsluiten! In januari
begint de tweede helft van de competitie in Amsterdam
tegen Aristos.
Handbalzaterdag Jongens C
Afgelopen zaterdagochtend waren wij gevraagd door de
handbalschool Twente om een oefenwedstrijd te spelen
tegen een Duits jongens team uit het Handballkreis EmsMunster in de IIspa hal in Almelo.
Fanatiek als we zijn hadden we dit toegezegd even
vergetend dat we ’s avonds om 17.30 uur de
competitiewedstrijd tegen de medekoploper Quintus
moesten spelen.
Ach we zijn jong dus niet zeuren en gaan met die banaan.
Na een aarzelend begin waarin we al snel op 0-4 werden
gezet herpakten we ons en schotelden de supporters en de
handbalmeiden van de handbalschool Twente een mooie
wedstrijd voor.
In een mooi gelijk opgaande strijd met geweldige aanvallen
en een goede dekking van beide kanten stonden we in de
rust op 1 doelpunt voor. De tweede helft ging er weer hard
maar fair aan toe en vroeg een behoorlijk fysieke
inspanning.
Tegen het eind van de wedstrijd vloeiden de krachten bij
ons wat weg waardoor we met een verlies van 3
doelpunten verschil terug kunnen kijken op een mooie en
leerzame wedstrijd.

Na een middag goed rust en enkele massagebehandelingen
verder melden we ons om 17.00 uur in de Veldwijk hal waar
we om 17.30 uur de strijd aan moesten gaan met Quintus,
de mede koploper, waar we in de uitwedstrijd met 8

doelpunten
verschil
van
hadden
verloren.
Een goede warming-up en de laatste spiertjes gerekt gingen
we vol goede moed de strijd aan. De verdediging zat goed
dicht en Niels, onze keeper, vertoonde zijn sterke
vooruitgang die hij heeft geboekt in zijn nog prille
keepershandbal leven. De mooie aanvallen van de ochtend
meegenomen, creëerden we al snel een mooie voorsprong.
De ruststand was 11-8. De kuitjes werden nog even gerekt
en de armspiertjes opgewarmd en we begonnen de tweede
helft even voortvarend als de eerste. Op training geleerde
aanvallen en een aantal mooi geblokte ballen in de
verdediging werd de intensieve handbaldag afgesloten met
een mooie 22-14 overwinning en hebben we de koppositie
alleen in handen.
Alle supporters en masseuses bedank voor jullie support,
fijne feestdagen en tot in het nieuwe jaar
Jongens C
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Verjaardagen deze week

Mara Doornink

24 december
26 december

Dennis Schunselaar
Luuk Stubbe
Rachel Stoeten
Monique Beld-Leus

30 december
30 december
3 januari
4 januari

Tim Schoon

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

