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Wedstrijdverslag

Van de redactie:

Donar Heren

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
- Inleveren sleutels
- Open training Olympia Hengelo

Uitslagen
Senioren
Olympia DS1
Donar HS1
Donar HS2
Borhave DS2
EHC ’95 DS2

Vido DS1
E en O HS2
The Flyers, HS2
Olympia DS2
Olympia DS3

21 – 20
28 – 18
16 – 22
08 – 21
19 – 16

Jeugd
Olympia D1
Olympia DB1

Kedingen D1
Kedingen DB1

Olympia E1
Olympia E3

Kedingen E1

E en O DA1

Borhave/Olympia
Borhave/Olympia

Kwiek DA1
Borhave D3

WHC F2

Avanti D3
DHV E2

Bornerbroek E2

Olympia D3

Olympia F2
Olympia D2
Olympia E2

14 – 04
19 – 24
11 – 12
3 – 12
25 – 20
29 – 21
13 – 07
12 – 06
6 – 10
21 – 09

Daar stond de laatste wedstrijd van het seizoen op het
programma afgelopen zaterdag. De thuiswedstrijd
tegen E&O. Voor beide teams stond er niets meer op
het spel, dus lol en een lekkere overwinning als
afsluiting van een toch wel lastig seizoen was voor ons
de insteek. Donar stond lekker, maakten de balletjes
goed af en werd er goed gekeept en liepen we weer
eens een paar goeie breaks. We konden rusten met
een ruime marge. De tweede helft verliep alleen een
beetje apart. Op een of andere manier, hadden we een
abonnement te pakken op 2 minuten tijdstraf voor
bijna een kwartier lang. Niet dat dit ons deerde, want
onze marge vergrootte zelfs in die tijd! We bleven
lekker scoren, lieten dat ook merken en gingen we
vrolijk verder. E&O vond het ook wel best en lieten ze
zelfs nog de keeper mee aanvallen. Maar ja, hier heb je
weinig aan als je de bal verspeeld en daardoor van
afstand in een leeg doel kan gooien. In de laatste 3
minuten kregen we ook nog een rode kaart te pakken.
Niet dat we dit echt snapten, maar goed. Met een
score van 28-18 klonk toch het laatste fluitsignaal en
heeft Donar de wedstrijd gespeeld zoals van te voren
de bedoeling was. Voor nu was dit de laatste
competitiewedstrijd en hopelijk zien we jullie allemaal
weer in het nieuwe seizoen!

Inleveren sleutels
Willen de trainers met sleutels van de sporthallen die
rond 26 april inleveren bij Marlyn Kippers.
Alvast bedankt.
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Open training Olympia Hengelo
Op vrijdag 14 april is er voor de nieuwe B-lichting
(2001/2002) een “open training” zodat wij kunnen
kijken welke speelsters in welke teams geplaatst gaan
worden. Iedereen is van harte welkom om mee te
trainen. Hierbij zijn trainers en leden van de
jeugdcommissie aanwezig.
Op dinsdag 18 april wordt een “open training” gegeven
voor de D-jeugd en C-Jeugd.
Van 17.30 – 18.30 training D-jeugd (jongens en meiden
2005/2006)
Van 18.30 – 19.30 training C-jeugd (meiden
2003/2004)
Het doel van deze training is om te kijken hoe wij het
beste de teams kunnen indelen. Mocht jij een talent
zijn en je wil graag een categorie hoger spelen; dan
kun je dit aangeven via de mail.
De open trainingen zijn in Veldwijk.
Opgave “open training” kan via:
miekepost1973@hotmail.com
Wij hopen op een grote opkomst van onze
jeugdspelers.
De Jeugdcommissie
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Fietspuzzeltocht
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Verjaardagen deze week!
Henk Halman

7 April

Johan de Boer

9 April

Jeske Roerink

9 April

Xian Teunis

12 April

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 &

