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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
- Welkom nieuwe leden
- Donar Lotto
- Clinix BSO Parbedie
- Jeugduitje Starworld
- Uitje D1
- Olympia Familiedag
- D1 loopt met Orantje dames op
- Verjaardagen deze week

Olympia E1
Scheidsrechter
Olympia DC1
Scheidsrechter
Olympia DB1
Scheidsrechter

Borhave E2

05-03, 09:30

Cindy Visser-Zuidersma

05-03, 10:25

DSVD DC2
Jaap Gruben
DSVD DB1
Sharon Stoeten
UIT
Borhave/Olympia
Olympia F1
Olympia E2
Olympia D2

Combinatie’64 DA1
Combinatie ’64 F1
Combinatie ’64 E2
Kedingen D2
Quintis HC1
Combinatie DC4
Combinatie DB1

05-03, 11:25

Olympia/Stormvogels

Olympia DC2
Olympia DB2

04-03, 19:00
04-03, 18:15
05-03, 09:00
05-03, 09:55
05-03, 10:40
05-03, 10:40
05-03, 11:40

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.

Welkom nieuwe leden

Uitslagen
Senioren

-

Wilco Ossentjuk

-

Sarah Tolboom

Donar Lotto
Inleg € 2,50/ maand - winst 5x € 10.- per maand.
1e getrokken getal van Nederlandse lotto.
Zie ook www.kijk.nl/sbs6 onder Alle programma’s optie De
wekelijkse lottotrekking.

Jeugd

Hier de winnaars van de Donar-lotto van februari:

Programma
Senioren
THUIS
Olympia DS1
Donar HS1
Donar HS2
Stormvogels DS1
Bentelo DS4

SEW DS2
Hellas HS2
AES Arnhem HS3
UIT
Olympia DS2
Olympia DS3

04-03, 19:00
04-03, 20:30
05-03, 12:25
05-03, 14:30
05-03, 17:50

Jeugd
THUIS

Olympia E3

Langeveen E1

03-03, 18:00

Olympia E3
Scheidsrechter

Tukkers E2

04-03, 17:45

Cindy Visser-Zuidersma

04-02
11-02
18-02
25-02 (1)
25-02(2)

24
14
28
35
35

G. Rolasma
G. Euverman
F. Drenten
J. Hagels
J. Hagels

Meespelen? Neem contact op met de penningmeester
21-01, 19:15
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Clinic BSO Parbedie
Hallo Olympianen,
Afgelopen donderdagmiddag, 23
februari, hebben wij van Olympia
een kleine handbalclinic
gegeven bij sport BSO Parbédie
die hun locatie hebben bij HVV
Tubantia. Er waren 8 kinderen
aanwezig in de leeftijd van ca. 510 jaar. Jammer genoeg was het
heel slecht weer en
konden we niet naar buiten. Maar
gelukkig is de kantine van HVV Tubantia groot genoeg om
toch een paar leuke oefeningen te doen met de kinderen.
Ze hebben geoefend met gooien, dribbelen en we hebben
een kleine estafette kunnen doen. Als afsluiting gingen ze
proberen van een bepaalde afstand de bal in een grote tas
te gooien.
Volgens Leonie, leidster
van de BSO Parbédie,
vonden de kinderen het
heel leuk. En mogelijk in
de toekomst gaan we dit
vaker doen.
Bent u op zoek naar
buitenschoolse opvang in
Hengelo voor uw zoon of dochter waarbij sport een
belangrijke rol speelt? Kies dan voor Sport BSO Tubantia.
U kunt contact met Parbédie opnemen voor informatie:
www.parbedie.nl.
Groetjes Maila van Keimpena en Karen Meijer

Jeugduitje Starworld Enschede 16 februari
Op donderdag 16 februari was het dan zover: jeugduitje
Olympia Hengelo! Met 114 jeugdleden gingen wij de strijd
met elkaar aan op een hele mooie locatie in Enschede. De
aftrap was voor de F en E-jeugd. Wij zagen allemaal hele
fanatieke sluipschutters. Ook deed jeugdtrainster Jolande
Lammers mee en gingen de trainers van de F, Rene en
Remco, ook mee het slagveld in. Na de 1e spannende ronde
ging deze groep even wat drinken en kregen ze wat lekkers
erbij. Daarna mochten zij nog 1x hun kunsten laten zien.
Wat een topschutters binnen deze jonge groep. En binnen
deze groep waren er ook nog winnaars van de verkoop:
Grote Clubactie-loten. Liz Jongman, Marell Beld, Pien
Teesink kregen een mooie prijs namens de club. En de E2
kreeg de teamprijs voor de meest verkochte loten. Zij
krijgen een clinic van Dames 1 en waren daar superblij mee!
Rond 18.30 uur mochten de D en C-jeugd naar binnen. Ook
hier werd keihard "gestreden" voor een mooie
eindklassering. Niemand werd gespaard want iedereen
wilde een goed resultaat neerzetten. Binnen deze groep
werd er ook nog 1 prijs uitgedeeld. Nikki Nijland zat ook bij
de top 5 van beste verkopers. Ook zij werd bedankt en
kreeg wat lekkers mee naar huis.
De laatste groep waren de C-jongens, B-meiden en de Acombinatie. Ook hier een grote opkomst en werd er ook
hard "gevochten". Gelukkig is iedereen blessure-vrij uit de
strijd gekomen. Ook binnen deze groep zat een topverkoper
en dat was Ray Zengerink. En hij kreeg ook wat lekkers mee
naar huis.
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De jeugdcommissie heeft ervan genoten hoe fanatiek
iedereen was en de grote opkomst die wij elk jaar weer
hebben. Ook bedanken wij de ouders, trainers en coaches
die hebben geholpen op welke manier dan ook. Ook een
groot compliment voor Starworld Enschede want alles was
goed voor elkaar! Wij willen ook de Eeuwcommissie van
Olympia bedanken voor hun bijdrage aan dit uitje.
De Jeugdcommissie
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Uitje D1
Op zaterdag 25 februari was het zover: uitje D1 naar
Dortmund om daar SG BBM Bietigheim te zien handballen
met Tess Wester, Martine Smeets en Maura Visser. Onze
coach, Judith, had de kaartjes geregeld en wij zaten in het
"uit-vak" waar het heel gezellig was. Wij kregen van de
organisatie nog wat lekkers en werden ook verwelkomd
door de "stadionspeaker". Wij waren ook goed herkenbaar
omdat Sterre een mooi spandoek had gemaakt voor Tess
Wester. Zij zag dit ook meteen bij opkomst van het veld en
klapte naar ons! Van de supportersvereniging van
Bietigheim kregen wij nog vlaggetjes en de sfeer zat er goed
in.
In de 1e helft was de wedstrijd nog wel redelijk spannend
alhoewel Bietigheim wel het beste spel vertoonde. De
ruststand was 9-13 in het voordeel van Bietigheim. In de
rust konden onze toppers zelfs even gooien op het
veld(klein stukje maar het was genoeg). In de 2e helft
keepte Tess aan onze kant dus dat was super. Dortmund
kon niet meer mee met Bietigheim en zo kwam er een
mooie uitslag op het bord: 17-28. Na afloop hadden wij
bijna een prive-sessie met vooral Tess. Zij bleef heel
geduldig en vooral heel gezellig bij ons staan voor foto's en
handtekeningen.
Het was een leerzaam en vooral gezellig uitje met elkaar. En
zeker voor herhaling vatbaar.
Groetjes D1 + aanhang
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Olympia Familiedag
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D1 loopt op met het Ornaje dames op
Wauw!! Hebben jullie het al gehoord? De toppers van onze
E1 hebben de win-actie van het Nederlands Dames team
gewonnen door een super leuk filmpje op te sturen. Zij
mogen hierdoor op vrijdag 17 maart met de Oranje dames
oplopen in het oefeninterland tegen IJsland. Hoe gaaf is
dat?!!! Bekijk nu het winnende filmpje op de facebook
pagina van Olympia Hengelo en geef een like als jij de E1
ook heel veel plezier wenst.

Verjaardagen deze week en afgelopen week
Hans van Wezel

23 februari

Femie Drenten

28 februari

Kelly Nijhof

28 februari

Martijn Wennink

18 februari

Suzan Drenth-Pardoen

01 Maart

Remco Hogeslag

02 Maart

Lissy Snoeyer

02 Maart

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 &

