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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
- Wedstrijdverslag
- Teamactie dames 2 en 3
- Koningsspelen
- Olympia Sportcafé
- Verjaardagen deze week

Uitslagen
Senioren
Olympia DS1
Donar HS1
Donar HS2
Stormvogels DS1
Bentelo DS4

SEW DS2
Hellas HS2
AES Arnhem HS3
Olympia DS2
Olympia DS3

22 - 31
29 - 24
17 - 34
27 - 29
11 - 22

Jeugd
Olympia E3
Olympia E3
Olympia E1
Olympia DC1
Olympia DB1
Combinatie’64 DA1
Combinatie ’64 F1
Combinatie ’64 E2
Kedingen D2
Quintis HC1
Combinatie DC4
Combinatie DB1

Langeveen E1
Tukkers E2
Borhave E2
DSVD DC2
DSVD DB1
Borhave/Olympia
Olympia F1
Olympia E2
Olympia D2
Olympia/Stormvogels

Olympia DC2
Olympia DB2

3-8
2-8
15 - 9
18 - 15
16 - 23
21 - 22
12 – 6
4–8
8 – 11
24 – 16
15 – 14
9–5

Programma
Senioren
Olympia DS2

THUIS
BWO DS2

11-03, 20:30

Tukkers DS1
Achilles AHV HS3
Houten HS2

UIT
Olympia DS1
Donar HS2
Donar HS1

11-03, 19:15
12-03, 13:10
12-03, 15:45

Jeugd
THUIS

Borhave/Olympia

Artemis ’15 DA1

11-03, 19:00

Olympia D3
Scheidsrechter
Olympia F1
Olympia F2
Scheidsrechter
Olympia D2
Scheidsrechter
Olympia DC2
Scheidsrechter
Olympia DB2
Scheidsrechter

WHC D3

11-03, 17:00

Olympia/stormvogels

Johan Kippers

D.H.V. F1
Bentelo F2
René Handel
Bornebroek D2
Florieke Marsman
WHC DC2
Rachel Stoeten
WHC DB2
Sandra Visschedijk
HCW HC1

11-03, 18:00
11-03, 18:00
12-03, 09:30
12-03, 10:25
12-03, 11:30
12-03, 13:40

UIT

DSVD E3
Combinatie’64 DC2
DHV E2
TVO DB1
De Tukkers D1

Olympia E1
Olympia DC1
Olympia E2
Olympia DB1
Olympia D1

12-03, 10:00
12-03, 11:30
12-03, 11:40
12-03, 11:50
12-03, 12:10

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.

Wedstrijdverslag
Na drie nederlagen op rij en een korte pauze van twee
weken werd het tijd en belangrijk om weer een overwinning
te pakken. De uitwedstrijd tegen Hellas werd ook immers
verloren. In een zeer enthousiaste eerste helft waarin de
verdediging strak stond en aanvallend het goed liep, kon
Hellas er niet aan te pas komen. Hier werd de basis voor de
overwinning gezet. De ruststand was 15-6. In de tweede
helft kon je merken dat de kracht wat wegvloeide, mede
door die goeie eerste helft. Maar het gat was al zo groot,
wat inhield dat Hellas niet de wedstrijd kon keren. Ondanks
hun dubbele mandekking konden we onze doelpunten
pakken en wonnen we met 29-24! Zeer belangrijke
punten!
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Opbrengst Jantje Beton
We willen iedereen bedanken die heeft meegelopen tijdens
het collecteren. We hebben een fantastisch bedrag
opgehaald!
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Teamactie Dames 2 en 3 Olympia
Op zaterdag 4 maart Reden de dames 2 en 3 van Olympia
naar het mooie Almelooooo. Er stond ons een
schoonmaakklus te wachten, hoe en wat precies dat was
nog een verassing, Daar aangekomen was er een ontvangst
met koffie, thee en een koekje van Saksia ( Ja daar dacht zij
dan wel aan want zij heeft immers nog kleine kinderen). De
schoonmaak drang van een enkeling begon nu toch wel te
kriebelen en we besloten te starten. We hadden het geluk
dat we het mooie kantoorpand van EXPOVORM onder
handen mochten nemen. De een vloog op de ramen af,
achteraf waren er dat nogal wat. De ander nam de
kunstplanten onder handen. En weer andere de
prullenbakken die op de beurs hebben gestaan. Verder
stonden er veel bureaus met stoelen, was er de werkplek
van de baas, glazen stellingen waar we helaas niet bij de
binnenkant konden komen en waar de pietjes precies niet
zo blij mee waren. Lachend en meezingend met de muziek
bereikten we de goede verzorgde lunch en nadat we weer
wat energie hadden opgedaan gingen we met frisse moed
weer door. De keuken werd nu onder handen genomen, de
toiletten werden schoongemaakt en buiten werd een
rondje langs de ramen gedaan. En natuurlijk mocht de
receptie ook niet ontbreken. Als laatste de stofzuiger
erdoor en ja toch ook maar de plek van de hond gedaan en
met de dweil er achteraan. een beetje moe maar zeker
voldaan, want we hebben immers een mooi bedrag voor
Olympia opgehaald, reden we terug naar huis. Een actie die
zeker voor herhaling vatbaar is. Alle poetsmaatjes bedankt.
En zeker Leonie voor het organiseren van deze actie,
toppie!
Groetjes Dames 2 en 3

Koningsspelen
Op vrijdag 21 april 2017 wordt er voor de vijfde keer de
Koningsspelen gevierd. Het kan dan ook niet anders dan dat
het één groot FEEST wordt: dát is dan ook het thema van de
Koningsspelen 2017. Ook dit jubileumjaar bestaan de
Koningsspelen uit het Koningsontbijt, de Koningssportdag
en als warming-up het lied van Kinderen voor Kinderen. De
Koningsspelen worden georganiseerd door de Johan Cruyff
Foundation en de Krajicek Foundation.
Wij als verenging kunnen een sportactiviteit of clinic
aanbieden aan basisscholen tijdens de Koningsspelen. Wij
willen de sport handbal in Hengelo en omstreken meer op
de kaart zetten. Wegens successen van het Nederlandse
Dames Handbalteam is handbal het laatste jaar steeds meet
in de spotlight komen te staan en willen wij kinderen laten
zien hoe leuk de sport is. Door middel van spelletjes en
leuke oefeningen met een bal maken ze kennis met het
spelletje handbal. In overleg met de basisschool kan de
clinic natuurlijk naar wens ingevuld worden, denk
bijvoorbeeld aan een leuke sportdag met verschillende
soorten spellen die allemaal te maken hebben met een
(hand)bal!
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Verjaardagen deze week!
Erna Grob-Meulenkamp

08 Maart

Marijke Veenvliet-Olde Kalter

09 Maart

Gijs Schouwink

13 Maart

Sharon Stoeten

13 Maart

Daniek Harbers

15 Maart

Sanne Hesselink

15 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 &

