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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

Uitslagen

Olympia HGL E2

RSC E2

Scheidsrechter
Olympia DB2
Scheidsrechter

Jolande Lammers
Dynamiek DB1
Rita Visschedijk
UIT

AAC 1899 HC1
Vasse D1
Avanti E1
Dynamiek DC1
Avanti D1
Avanti DC2
Stevo DB1

Olympia/Stormvogels HC1

Olympia D2
Olympia E1
Olympia DC1
Olympi D1
Olympia DC2
Olympia DB1

28-01, 16:50
28-01, 17:50

28-01, 17:30
29-01, 10:25
29-01, 11:25
29-01, 12:40
29-01, 13:05
29-01, 13:50
29-01, 15:20

Senioren
Olympia DS1
Donar HS1
Olympia DS3
Langeveen DS1
Duiven HS2

DSO DS1

14 – 21
26 – 21
20 – 20
27 – 12
41 – 22

Hercules HS2
Zenderen Vooruit
DS2
Olympia
DS2
Donar HS2

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 D1
Olympia E1
Olympia DC1
Olympia DB1
Bornerbroek E2
Minerva HC1
Stevo DC3
WHC DB2

WHC D1
WHC E2
E.H.C. '95 DC1
E.H.C. '95 DB1
Olympia HGL E2
Olympia/Stormvogel
s HC1 DC2
Olympia
Olympia DB2

19 - 15
4-8
14 – 12
9 – 12
14 – 11
13 - 25
9 – 14

Olympia D2

Olympia D3

24 – 8

20 – 7

Programma
Senioren
THUIS
Olympia DS2
Donar HS2
Kwiek DS2
BDC HS1
DSVD DS4

Tukkers DS2
UDI HS3
UIT
Olympia DS1
Donar HS1
Olympia DS3

28-01, 19:00
29-01, 11:00
29-01, 12:30
29-01, 13:00
31-01, 20:45

21-01, 19:15
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Wedstrijdverslagen
Jongens D2 – Meisjes D3
Zondag 22 januari de Olympia derby tussen jongens D2 en
de meisjes D3.
Om 14.00 uur was het zondag zover, de jongens tegen de
meisjes. Ze trainen (nog steeds) samen en de eerste helft
van het seizoen hebben de meeste ook al samen in één
team gezeten. Afgelopen week werd er van beide kanten al
flink gelet op de sterke en zwakke punten van de
tegenstander.
De wedstrijd begon erg fanatiek maar de jongens liepen al
snel uit. De meisjes gaven echter flink tegenstand en lieten
zeker niet over zich heen lopen. Het spel ging snel van de
ene naar de andere kant. Ze waren beiden gebrand op
winst.
In de tweede helft gingen de jongens direct weer flink uit de
startblokken, gaven de meisjes nog beetje tegen gas, maar
de winst (24-8) ging uiteindelijk dik verdiend naar de
jongens van D2.

Heren Donar
De eerste drie van 2017.
Na het lichtpuntje tegen E&O en de kerstvakantie achter
ons gelaten, konden we weer aantreden tegen Aristos
Amsterdam. We hoopten dat we niet meer in de negatieve
spiraal zaten, maar in de wedstrijd werd het duidelijk dat de
vorm nog ontbreekt. In deze pot pakten we een voorsprong
van vier, maar de tegenstander kwam helemaal terug en
konden we door de mandekking niet lekker ons eigen spel
in de tweede helft spelen. Het zwakke verdedigen hielp er
niet bij en met her en der tijdstraffen en ook nog in de
laatste minuut eentje, baal je wel dat je zo met een punt
verschil verliest.
Toen stond de altijd spannende thuiswedstrijd tegen
Cometas op het programma, met ook deze keer hun
gevaarlijke Qatarese aanvaller in het gelederen. Heel
belangrijk werd dus hem in de verdediging afstoppen. In
een recordtijd mandekking op Tim (5 minuten in de
wedstrijd), moest de ploeg bijna de gehele wedstrijd 5
tegen 5 spelen in de aanval, met een aantal keren
uitgezonderd waar Tim zich wist vrij te lopen. Ook deze keer
wist de Qatarees uit veel posities te scoren en ging de
wedstrijd heel gelijk op. We gingen rusten met 2 verschil in
het voordeel van Cometas. Dit verschil werd meteen
weggepoetst door vier passeeracties van Remco en al snel
hadden we zelf de voorsprong van 2. Die marge bleef
behoorlijk lang staan maar toch wist Cometas aan te sluiten
en uiteindelijk gelijk te komen in de laatste seconde van de
wedstrijd (26-26).
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De wedstrijd van afgelopen zaterdag werd gespeeld tegen
Hercules. Hier wisten we een behoorlijke voorsprong op te
bouwen in de eerste 10/15 minuten van de wedstrijd.
Jammer genoeg ging deze voorsprong ook weer weg door
de gemiste kansen en met de meerdere break-outs die
daarop volgde. Hierdoor gingen we de rust in met een
kleine voorsprong van 2 punten. De tweede helft bleef
stroef gaan en kreeg Tim ook nog zijn derde twee minuten
tijdstraf in de wedstrijd. Wat automatisch een rode kaart
betekent. Met nog een kwartier te gaan en een punt
voorsprong moest er hard gebikkeld worden. Met een
draaiballetje, wat lobjes en een flink portie strijd hebben we
het publiek een mooi kwartiertje gegeven en is er een
terechte overwinning geboekt (26-21). Maar wat hebben
we het ons onnodig lastig gemaakt.
De laatste wedstrijd van januari zal ook een zeer lastige pot
worden. Dan spelen we de uitwedstrijd tegen BDC op
zondag 1 uur te Soest.
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Verjaardagen deze week en afgelopen week
Heidi Koerselman
Maya Andela-Donker

27 januari
29 januari

Martijn Bik
Esmee Ariese

29 januari
31 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

