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Artemis ’15 HS1
Wijhe ’92 DS1

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
- Nederland – IJsland
- Uitnodiging club sessie
- Gevonden!

Uitslagen
VenS DS1
CSV/Meervogels HS1
Zwolle HS1
Olympia DS2
Olympia Ds3

23 – 20
22 – 22
17 - 29
22 – 23
13 – 28

Olympia E2

7 - 14

TVO E1

T.V.O. D1
RSC DC1
RSC DB1
Olympia F2
Olympia F1
Olympia D3
Olympia D2
Olympia DB1
Olympia DC2

15 – 14
10 – 22
9 – 23
5–8
5–9
10 – 9
5 – 10
9 – 23
23 – 11

Programma
Senioren
Olympia DS2
Olympia DS3

Jeugd
THUIS

Olympia F2

BWO F3

Scheidsrechter
Olympia D3
Scheidsrechter
Olympia DC2
Scheidsrechter

René Handel

Olympia/stormvogels

Scheidsrechter
Olympia E2
Scheidsrechter
Olympia D2
Scheidsrechter

Borhave D4

Lois Kippers
Steve DC3
Lois Kippers
Minerva HC1
Marlyn Kippers-Perik
Tukkers E2
Jolande Lammers
WHC D3
Denise Bornebroek

25-03, 15:45
25-03, 16:30
25-03, 17:15
25-03, 18:15
26-03, 09:30
26-03, 10:25

Bentelo DC1
Avanti Wilskracht E2

Olympia DC1
Olympia E3

R.S.C. E1

Olympia E1

Bentelo DB1
R.S.C. D1

Olympia DB1
Olympia D1

25-03, 17:55
26-03, 10:20
26-03, 10:25
26-03, 10:55
16-03, 11:20

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 E3
Olympia E3
Olympia D1
Olympia DC1
Olympia DB1
Lutte F1
Stormvogels F1
Avanati D3
Bwo D1
Dynamiek DC1
Langeveen DC1

25-03, 20:50
25-03, 19:45

UIT

Senioren
Olympia DS1
Donar HS1
Donar HS2
WHC DS2
BWO DS3

Donar HS1
Olympia DS1

THUIS
Combinatie ’64 DS2
Tukkers DS3
UIT

25-03, 20:30
26-03, 11:15
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Wedstrijdverslag
Wedstrijdverslag F2
Hallo clubleden!
Wij van de F2 willen iedereen graag laten weten dat we
onze eerste wedstrijd in de competitie hebben gewonnen!
Wat waren we blij. Het zat er natuurlijk een keertje aan te
komen, omdat de jongens en meiden van de F2 stuk voor
stuk steeds balvaardiger worden.
Maar afgelopen zondag werd onze inzet eindelijk beloond
met winst. En hoe!!
Er werd goed gekeept, goed samengespeeld en we hebben
hele mooie individuele acties gezien, zowel aanvallend als
verdedigend. Ons dametje Marith had die dag zelfs vleugels
en Line straalde aan alle kanten doordat ze haar eerste
doelpunt scoorde.
Daan, Kem, Pepijn, Marith , Line en Merel, jullie zijn
toppers! Het was trouwens wel jammer dat onze sterke
speler Sem er niet bij was, want dan hadden we vast en
zeker nog veel meer kunnen juichen!
Op naar volgende week!!

Sportieve groet van de F2

Wedstrijdverslag Donar HS1
Deze zaterdag moesten we thuis aantreden tegen
CSV/Meervogels, een goede ploeg die derde staat en
duidelijk de betere was in de uitwedstrijd. De eerste helft
ging behoorlijk gelijk op en hadden we in het begin een
kleine voorsprong kunnen pakken en gingen we rusten met
2 verschil. Helaas werd de eerste 10 minuten van de
tweede helft niet goed gespeeld en kon CSV zelf de
voorsprong pakken. Hierna herpakten we ons en konden
we zelf weer een klein gaatje slaan. Met nog ruim 2
minuten te gaan en 2 punten voorsprong, roken we de
overwinning. Maar op dat moment haalden de
scheidsrechters ineens een punt van onze score af en zette
er een bij de tegenstander op. Blijkbaar was er ergens in de
tweede helft iets mis gegaan met de telling zonder dat wij
het wisten. Hierdoor stonden we ineens weer gelijk! Beide
ploegen lieten het daarna wel na om te scoren en eindigde
de wedstrijd in een gelijkspel van 22-22. Belangrijk punt
voor Donar, want op dat moment hadden we met een punt
in de laatste drie wedstrijden in ieder geval de zekerheid
dat we in de 2e divisie blijven.
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Nederland – IJsland, oplopen E1 en E1
17-03- 2017 - Handbal Nederland-IJsland E1-E2
We zijn om 4 uur weggereden naar de OSG. Daarna zijn we
naar de mc Donalds gegaan. Toen waren we bij
Topsportcentrum in Almere. Toen we binnen waren kregen
we allemaal een geel bandje om. Daarna gingen we naar de
kleedkamer en moesten we ons omkleden. Toen we klaar
waren moesten we naar de gang wachten op de speelsters.
Toen kwam iedereen van het team eraan en moesten we
iemands hand vasthouden Meike liep met Kelly Dulfer en
Lindy met Lynn Knippenborg. Daarna gingen we het veld op.
Toen moesten we het volkslied zingen. Maar bijna niemand
kende het lied en ging dus playbacken. Daarna moesten we
op de tribune gaan zitten. En mochten we de wedstrijd van
dichtbij kijken. En ze hebben gewonnen met 23-20.
Na de wedstrijd mochten we handtekeningen vragen. En
toen gingen we naar de kleedkamer. En in de gang stond
Tess Wester en kregen we allemaal een handtekening. Toen
we terug naar de auto liepen regende het keihard. En toen
gingen we in de auto op weg naar huis.
Groetjes Meike en Lindy
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Uitnodiging club sessie “Zet je club op de kaart’
Hé sportieveling! Ben jij die ambitieuze sportbestuurder,
vrijwilliger of betrokkene bij een vereniging? En wil jij samen
met jouw vereniging graag nieuwe leden, vrienden of
buurtbewoners uitdagen om te gaan sporten? Zoek je een
manier om meer ledenbinding, levendigheid op de club te
realiseren of wellicht zelfs jullie sponsorinkomsten te
vergroten? Dan is deze sessie echt iets voor jou en je
sportclub!
Graag verwelkomen wij jou en een collega op deze ‘Zet je
club de kaart’ sessie op een locatie bij jou in de buurt.
Aanmelden kan via de link onderaan deze uitnodiging. Tijdens
deze avond gaan we met elkaar in gesprek over de manier
waarop jij jouw sportclub nog meer op de kaart kunt zetten!
Daarnaast zal een ervaren sportmarketeer je meenemen in
het proces van jou en je vereniging. Het doel van deze sessie
is dan ook om jou en je sportclub te helpen, om je doel te
bereiken!
Deze clubsessies worden vanuit NOC*NSF georganiseerd en
het Nederlands Handbal Verbond (NHV) ondersteunt en
promoot dit, net als veel andere sportbonden.
Programma Vanaf 17.30 uur staan er soep en broodjes klaar
Gevonden
tijdens de ontvangst. Daarna gaan we aan de slag. Rond
20.30 uur sluiten we af met een gezellige borrel. Tussendoor
is uiteraard tijd voor koffie en thee.
Voor wie? Deze club sessie is bedoeld voor sportclubs die
zich bezig houden met het profileren van de club, het
werven of behouden van leden, bezoekers of betrokkenen
graag nog meer het gevoel willen geven dat ze welkom zijn
of wellicht zelfs nieuwe doelgroepen aan willen spreken.
Waar? Er zijn negen locaties waarop deze avonden
plaatsvinden, verdeeld over het land. Je kunt in de
aanmeldlink aangeven voor welke locatie je je graag zou
willen aanmelden.
Maandag 27 maart: Noord-Holland / Castricum
Sportcomplex
Donderdag 30 maart: Gelderland / De Keet van Heerde
Maandag 3 april: Friesland / Heerenveen, Thialf
Donderdag 6 april: Noord-Brabant / Roosendaal Herstaco

Stadion
Maandag 10 april: Limburg / Venray Evenementenhal
Donderdag 13 april: Zuid-Holland / Schiedam, WillemAlexander
Dinsdag 9 mei: Locatie Enschede

Inschrijven Inschrijven en deelname is voor sportclubs
geheel gratis. Meld je aan door hier te klikken. Doe dit snel,
want vol is vol!

Lokaal vervolg We willen voorkomen dat de inspiratie die je
op deze avond hebt opgedaan op de plank blijft liggen.
Daarom zijn we nu al bezig met het ontwikkelen van een
follow up. Dat je verder versterkt om je club op de kaart te
zetten.
Hierover
tijdens
deze
sessie
meer!
Vragen? Bel met Robin
naar robin.sack@nocnsf.nl

Sack:

06-11883548

Graag tot ziens op een locatie bij jou in de buurt!
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Gevonden
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Verjaardagen deze week!
Wilko Vije

24 Maart

Jetske Elhorst

27 Maart

Ben Krabbe

28 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 &

