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Van de redactie:

Jeugd
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
- Verjaardagen deze week

Olympia D1

WHC D1

Scheidsrechter
Olympia E1
Scheidsrechter
Olympia DC1
Scheidsrechter
Olympia DB1
Scheidsrechter

Marlyn Kippers-Perik
WHC E2
Mara Doornink
E.H.C. '95 DC1
Suzanne Bosch
E.H.C. '95 DB1
Kim Kolhuis Tanke
UIT
Olympia HGL E2
Olympia/Stormvogels
HC1
Olympia
DC2
Olympia DB2

Bornerbroek E2
Minerva HC1
Stevo DC3
WHC DB2

Uitslagen
Senioren
Cometas HS1

Donar HS1
Donar HS2

OBW HS1
Olympia DS1
Olympia DS2
Olympia DS3

Nieuw Heeten DS1
Hacol ’90 DS2
Combinatie ‘64

26 -26
20 - 25
24 – 20
23 – 16
19 – 16

Olympia D1
Olympia DC2
DSVD F1
Borhave D3

Combinatie '64 DB1
Bornerbroek E1
UIT
Avanti - Wilskracht
E2
DSVD
A1
Bornerbroek D1
Langeveen DC1
Olympia HGL F1
Olympia D2

5–4
7–8
7 – 11
36 - 25
9 – 14
14 – 31
9–3

Avanti Wilskracht DC1

Olympia DC1

21 – 17

Borhave/Olympia A1

7 – 12

Programma
Senioren
THUIS
Olympia DS1
Donar HS1
Olympia DS3
Langeveen DS1
Duiven HS2

DSO DS1
Hercules HS2
Zenderen Vooruit DS2
UIT
Olympia DS2
Donar HS2

21-01, 19:00
21-01, 20:30
22-01, 12:40
21-01, 19:15
21-01, 19:30

22-01, 09:30
22-01, 10:25
22-01, 11:30

22-01, 09:00
22-01, 10:00
22-01, 12:25
22-01, 13:00

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.

Jeugd
Olympia DB2
Olympia E1
Olympia E2

21-01, 17:45

21-01, 19:15
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Wedstrijdverslagen
Wedstrijd F1
We moesten in Deurningen spelen. Het ging goed maar we
hebben toch verloren. We hebben helaas verloren met 9 –
3. Bij de eerste helft stond het al 4 - 0 voor DSVD. De eerste
helft mocht ik keepen. Ik vond het wel spannend want het
was de eerste keer dat ik ging keepen bij de wedstrijd van
de f1. Het keepen ging best goed. DSVD kon goed
verdedigen waardoor wij niet goed konden scoren. We
hebben verloren maar het was toch leuk om te handballen.
We gaan hopelijk volgende week winnen met de F1.
groetjes Kiki.
BWO DS1 – Olympia DS1
Zondag 8 januari
Zondag 8 januari speelden wij onze eerste wedstrijd van het
nieuwe jaar thuis tegen B.W.O. We waren gebrand om te
winnen, omdat we de punten wel konden gebruiken. We
begonnen de wedstrijd met een goed gevoel. Ondanks het
goede gevoel gingen de ballen niet zo vaak in het doel als
we hadden gehoopt. We waren voornamelijk de keeper van
de tegenstander in aan het gooien. Hierdoor gingen we de
rust in met een 5-8 achterstand. Na de koppen bij elkaar te
hebben gehad in de kleedkamer waren we van mening dat
er minder balverlies en meer ballen in het doel moesten
komen. De tweede helft begonnen we met direct twee
doelpunten van onze kant, dit bracht de stand op 7-8 wat
weer hoop gaf. Dit drukte B.W.O. de grond in door er drie
achter elkaar in te schieten. We liepen achter de feiten aan
en dit heeft ons de kop gekost. Eindstand 16-19. Een
onnodig verlies en dus snel vergeten en door naar de
volgende wedstijden!

Nieuw Heeten DS1 - Olympia DS1
Zaterdag 14 januari 2017
Na de vorige verloren thuiswedstrijd tegen BWO waren we
vastberaden om de 2 punten vanuit Nieuw-Heeten mee te
nemen naar huis! Helemaal omdat Nieuw Heeten onderaan
staat met 2 punten, en die hebben ze van ons mee
genomen.

We vertrokken mooi op tijd i.v.m. de voorspelde gladde
wegen, maar waren ruim op tijd in de sporthal
aangekomen. Na een goede speech in de kleedkamer en
warming up, waren we klaar voor de wedstrijd.
We begonnen goed, we waren gefocust en gedreven om te
winnen. De doelpunten werden gemaakt en de dekking
stond als een huis. Soms wist Nieuw-Heeten er toch
doorheen te komen en kwamen ze weer dichtbij. Daarna
liepen wij weer uit, en gingen we de kleedkamer in met 1113. We waren positief, we lieten mooie dingen zien aan het
volle, lawaaierige publiek van Nieuw-Heeten en aan ons
eigen meegereisde publiek en dat wilden we vasthouden!
Helaas gingen we in het begin van de 2e helft foutjes maken
en Nieuw-Heeten kwam voor te staan! We gaven niet op,
we bleven vechten voor elk doelpunt en vrije bal. Even
kwamen we weer dichtbij, maar het mocht niet baten.
Nieuw-Heeten liep uit en het werd uiteindelijk 24-20. We
hebben de punten laten liggen, maar we hebben mooie
dingen laten zien, en daar waren we heel blij mee.

O LYMPIACTUEEL /F LITS
18 januari 2017, Jaargang 4, nummer 2

Verjaardagen deze week en afgelopen week
Rogier Schledorn

20 januari

Aal Martin

22 januari

Maud Voorveld

22 januari

Milos Habers

23 januari

Pien Teesink

23 januari

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

