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Olympia DS1

12-02, 13:00

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
- Welkom nieuwe leden
- Wedstrijdverslagen
- Ledenvergadering
- Verjaardagen deze week

Jeugd
THUIS

Olympia F1

Avanti F1

Scheidsrechter
Olympia E2
Scheidsrechter
Olympia D2
Scheidsrechter
Olympia DB2
Scheidsrechter

Rene Handel
De Lutte E1
Jolande Lammers
Stormvogels D2
Jolande Lammers
Borhave DB2
Marijke Veenvliet
Reflex HC1
Kim van Heck
Bornebroek D2
Lisanne Ekkel
Voorwaarts DC2
Lisanne Ekkel
UIT
Olympia DB1
Olympia DC1
Olympia F2

Olympia/Stormvogels

Uitslagen
Senioren
Olympia DS1
Donar HS1
Avanti DS1
Reehorst HS2
Kedingen DS1

Voorwaarts DS1
Unitas HS1
Olympia DS2
Donar HS2
Olympia DS3

23 – 28
18 - 20
31 - 16
21 - 24
22 - 14

DSVD F2
Kedingen D2
Langeveen D1

DHV DC1
Combinatie ‘64
Dynamiek E2
Dynamiek D1
Artemis’15
Olympia E2
Olympia F1
Olympia D3
Olympia D2

14 - 9
6 - 11
10 – 7
12 – 9
22 – 5
14 – 10
12 - 9
16 – 8
5 – 15

Zenderen Vooruit DB1

Olympia DB2

16 – 14

Olympia/Stormvogels
HC1
Bentelo E1

Borhave DB1
Borhave DC1
Stormvogels F2

11-02, 16:05
11-02, 17:00
11-02, 17:45
11-02, 18:45
12-02, 09:00
12-02, 09:45

12-02, 10:40
12-02, 11:40
12-02, 13:20

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 DC2
Olympia F2
Olympia E1
Olympia D1

Scheidsrechter
Olympia D3
Scheidsrechter
Olympia DC2
Scheidsrechter

11-02, 15:20

Welkom nieuwe leden
Het leden aantal groeit en daar zijn wij blij mee. Hierbij
willen wij de nieuwe leden welkom heten.
-

Pim Rosbergen
Annelynn van Harn
Jaylinn Koel

Wedstrijdverslagen
Donar Heren 1

Programma
Senioren
THUIS
Olympia DS2
Donar HS2
US HS1

Bentelo DS2
Havana HS1
UIT
Donar HS1

11-02, 20:00
12-01, 11:00
11-02, 19:00

Deze zaterdag moesten we thuis spelen tegen Unitas.
De uitwedstrijd was een mooie pot en we hadden
verwacht dat het deze keer ook zou gaan. In het begin
ging het gelijk op, maar wisten we een voorsprong te
pakken door onze goeie dekking. Helaas konden we
deze voorsprong niet uitbouwen door veelal gemiste
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kansen. Zo ging het de hele wedstrijd ook zo'n beetje
door. Een goeie dekking, maar met vele gemiste
kansen. Hierdoor wist Unitas richting het eind van de
wedstrijd voor te komen en de pot met 18-20 te
winnen. Terwijl we hier eigenlijk met 10 doelpunten
verschil hadden moeten winnen. Volgende keer beter!
Update D2 (jongens)
Vanaf de eerste week van januari hebben wij naast
een jongens C team ook een jongens D team! Hoe gaaf
is dat!! De jongens die al speelden waren verdeeld
over verschillende teams en toen wij meer en meer
aanmeldingen kregen bij de jongens is er voor gekozen
deze jongens vanaf de 2e helft van de competitie bij
elkaar in een team te zetten.
Misschien leuk om ons als team eerst even voor te
stellen.
Vanaf januari 2017 spelen wij in de huidige
samenstelling: Senna, Joris, Joep, Guus, Martijn en
Luuk handballen inmiddels een paar jaar. Dirk is ons
enkele maanden geleden komen versterken in
inmiddels hebben Max en Eralp hun eerste 5
wedstrijden er op zitten. Vandaag mochten we weer
een nieuw lid verwelkomen, Pim, die zijn eerste
wedstrijd speelde. Sinds wij in deze samenstelling
spelen hebben we alleen de eerste thuiswedstrijd
tegen Borhave D4 verloren met 7-10. Deze wedstrijd
duurde net 7 minuten te lang....Alle andere
wedstrijden hebben we gewonnen.De wedstrijd
daarna mochten we uit spelen tegen de nr. 3 van dat
moment Borhave D3. Wat een puike pot hebben de
jongens daar gespeeld. Ondanks dat veel meiden van
Borhave veel groter en sterker waren hebben de
jongens door mooi samen te spelen gewonnen met 712! Onze eerste overwinning was een feit. De
wedstrijd tegen onze eigen meiden van de D3 was een
speciale. Zo hebben een aantal jongens tot aan
december nog met deze meiden samengespeeld en
hebben wij de meiden nog mogen coachen. Het werd
een zeer leuke, sportieve wedstrijd waarin genoten

werd van de momenten dat men elkaar te slim af was.
Met enige regelmaat hebben we een van de kinderen
met een grote glimlach in het veld zien lopen. Daar
worden wij als coaches alleen maar blij van. De
overwinning was ietwat geflatteerd, maar er niet
minder leuk om (voor de jongens). Sorry meiden.
Vorige week mochten we uit tegen Vasse spelen, de
nr. 2 van dat moment. Ook deze wedstrijd werd
gewonnen, mede dankzij een zeer sterke eerste helft.
Na een ruststand van 1-8 hebben we uiteindelijk met
10-13 gewonnen. Een van de coaches van Vasse ging al
onze jongens langs met een high-five om ze de
complimenten te geven over het leuke, vlotte
samenspel van de jongens. Hij had (ondanks de
nederlaag) genoten van de wedstrijd en vond het
enorm leuk een jongensteam te zien!
Vandaag stond de wedstrijd tegen Langeveen D1 op
het programma. Langeveen stond 2 plekken onder ons
voor aanvang van de wedstrijd. Wederom hebben we
een leuke wedstrijd gezien. Goed samenspel, goed
vanuit een bepaalde opdracht gespeeld, goed als team
gespeeld. Natuurlijk is het leuk om te kunnen zeggen
dat we 4 van de 5 wedstrijden hebben gewonnen,
maar waar wij als coaches nog blijer van worden is de
spelvreugde, de persoonlijke ontwikkeling, het
samenspel, het plezier in de kleedkamer enz.
Jongens D2 Olympia, het is ons een waar genoegen
jullie te mogen coachen!
Groetjes Liset Dwars-Kuipers en Marieke Kuipers
Verslag D1
Op zondag mochten de toppers van D1 weer
aantreden en dit keer in de OSG-hal. Zonder de jarige
coach Judith gingen wij voor 2 belangrijke punten. Het
begin was even aftasten en gingen de scores om en
om. De ruststand was 6-6. In de rust even wat tips
gegeven en dat ging vooral even over de dekking. In de
2e helft werd dit goed opgepakt en liepen wij uit naar
een veilige voorsprong. En waren wij de terechte
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winnaar van deze wedstrijd. Mooie scores en
aanvallen gezien van Joris, Kim, Dewi, Sterre, Lissy en
Joan. En Lin en Fleur(invalster) deden het super in de
dekking. Jade keepte een goede wedstrijd want in de
2e helft wist Dynamiek maar 3x te scoren!
Op 19 maart speelt de D1 weer thuis en dan tegen
TVO D1. Die zijn fysiek veel groter en sterker maar als
wij weer als een team spelen, dan kunnen wij het TVO
erg lastig gaan maken. Wij kunnen alle steun goed
gebruiken dus noteer het in de agenda: zondag 19
maart 10.00 uur in Veldwijk. Tot dan...
De coaches

Ledenvergadering
Beste allemaal,
Hierbij wil ik u allen uitnodigen voor de extra te
houden ledenvergadering. Deze vergadering zal
plaatsvinden op 22 februari 2017 te 19.30 uur in de
kantine van Donar/Olympia aan de Pruisische Veldweg
te Hengelo. Agendapunt van die avond is de eventuele
contributieverhoging. Mocht u niet in de gelegenheid
zijn om te komen, vernemen wij graag van u wat u van
een eventuele contributieverhoging vind.
Met vriendelijke groet
Carolien Schutten
secretaris HV Olympia
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Meld je aan via cmfschutten@home.nl
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Verjaardagen deze week
Dieter Fianke
Morris Kippers
Jos ter Brugge

9 februari
9 februari
10 februari

Lauret Krijnsen

11 februari
12 februari

Rita Visschedijk-Schuurman

12 februari

Nienke Lensink

13 februari

Anita Ensink-Holterman

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,
Facebook Donar

Twitter Olympia &

