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Welkom Olympianen,
Voor je ligt de informatiegids van handbalvereniging Olympia Hengelo. Via deze gids 
willen wij jullie voorzien van alle praktische informatie over het reilen en zeilen binnen 
onze vereniging.
 
Dit seizoen is de gids iets later dan gebruikelijk en alleen digitiaal beschikbaar voor 
alle Olympianen. Het kan voorkomen dat we niet alle relevante informatie hebben 
vermeld. Om er voor te zorgen dat alle informatie compleet is, willen wij jullie vragen 
om ideeën en aanvullingen vooral te delen met ons. Hiervoor kunnen jullie ons 
bereiken op onderstaand e-mailadres. Samen zorgen we er dan voor dat iedereen 
wordt geïnformeerd én dat de betrokkenheid binnen onze vereniging wordt versterkt!
 
Wat kan je verwachten van deze gids?:
	 •		 Welkom	van	het	bestuur
	 •		 Informatie	over	het	bestuur	en	de	commissies
 •		 Geschiedenis	van	de	club
 •		 Bijzonderheden
	 •		 Vertrouwenspersonen
	 •		 Coaches,	trainers	en	begeleiders
	 •		 Trainingstijden
	 •		 Speelschema	dames	selectie
	 •		 Spelregels	jeugd
	 •	 Teams	2022/2023
	 •	 Activiteitenkalender
	 •	 Sponsoren

Ga er lekker voor zitten en laat je verrassen!
 
Lisa	van	den	Berg	en	Elke	de	Wal
info@olympiahengelo.nl 
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Sporthal Veldwijk
Kuipersdijk 46
7552 BJ Hengelo
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Voor je ligt de nieuwe versie van het informatiegids van onze prachtige 
handbalvereniging Olympia Hengelo. Na de positieve reacties over de uitgaven van de 
afgelopen jaren wat ons betreft een logisch vervolg.
 
In	het	afgelopen	jaar	hebben	we	weer	veel	kunnen	trainen	en	spelen.	De	plannen	die	
de teams met elkaar hadden gesmeed zijn uitgekomen en hebben voor veel plezier 
gezorgd. Dit is exact hoe we het spelletje handbal met elkaar willen beleven. 
 
Het nieuwe seizoen is alweer in volle gang. De meeste teams zijn goed van start 
gegaan	 en	 hebben	 kunnen	 ruiken	 aan	 hoe	 een	 overwinning	 voelt.	Al	 is	 het	 winnen	
van	een	wedstrijd	niet	eens	het	enige	doel	wat	je	als	team	kunt/moet	hebben.	Samen	
leren van de dingen die tijdens de wedstrijd gebeuren. Spelmomenten die al goed 
gaan en onderdelen die we tijdens de trainingen beter kunnen maken. Soms zit je, met 
name in de jeugd, in een competitie waarin het winnen van wedstrijden niet echt tot 
de mogelijkheden behoort. Dan is het mooi als je met elkaar een andere doelstelling 
kunt	stellen.	Henk	Groener	heeft	 in	2017	tijdens	een	presentatie	een	mooi	voorbeeld	
gegeven,	dat	je	ook	een	doelstelling	kunt	nemen	van	een	x	aantal	doelpunten.	En	als	je	
die dan hebt gehaald, dat je dan ook gewonnen hebt.
 
Met andere woorden, plezier maken op de training en tijdens de wedstrijden is wat we 
willen. Dat kan als we de spelers, trainers en scheidsrechters hun taken kunnen laten 
uitvoeren. Publiek zit er om de teams aan te moedigen. Laten we er samen voor zorgen 
dat	wij	bij	Olympia	Hengelo	bekend	staan	dat	het	fijn	is	om	tegen	ons		te	spelen.	Dat	we	
met respect omgaan met een ieder die tijdens de wedstrijd een rol hebben op het veld. 
Durf elkaar ook aan te spreken als het een keer niet is gelukt.
 
In	 dit	 boekje	 staat	 praktische	 informatie	 die	 kan	 helpen	 de	 weg	 binnen	 Olympia	
Hengelo te vinden. Mis je dingen of heb je informatie die er ook in kan, laat het weten.
 
Namens alle commissie- en bestuursleden willen we onze leden en ouders een sportieve 
en gezellige voortzetting van het handbalseizoen wensen, waarin we elkaar weer vaak 
in de sporthal zullen tegenkomen om de succesmomenten met elkaar te vieren.
 
Sportieve groet,
 
Commissie	en	bestuur	Olympia	Hengelo

Samenstelling bestuur

Voorzitter:		 	 	 Bert	Gruben
Secretaris:	 		 	 Lisa	van	den	Berg	en	Karin	van	Heck
Penningmeester:	 	 	 Leontine	van	Eikenhorst

Contactgegevens	

Secretariaat:   info@olympiahengelo.nl
Penningmeester:   penningmeester@olympiahengelo.nl
Wedstrijdsecretariaat:		 	 Marlyn	Kippers	
    wedstrijdsecretariaat@olympiahengelo.nl
Ledenadministratie:	 	 Marlyn	Kippers	
    ledenadministratie@olympiahengelo.nl

Verhuizingen kunnen worden doorgegeven aan Marlyn.
Opzeggen	van	het	lidmaatschap	kan	tussen	15	augustus	en	1	april	van	het	spelende	seizoen.	
Het	lidmaatschap	eindigt	dan	automatisch	aan	het	einde	van	dat	seizoen,	te	weten	op	1	juli.	
Wordt	er	opgezegd	tussen	1	april	en	15	augustus	dan	eindigt	het	lidmaatschap	op	1	januari	van	
het volgende seizoen. (Zie toelichting op de pagina  bijzonderheden)

Commissie:	 	 	 commissie@olympiahengelo.nl	
Activiteitencommissie:	 	 ac@olympiahengelo.nl	 	
Sponsorcommissie:  sponsoring@olympiahengelo.nl
Lief en Leed:   info@olympiahengelo.nl

Materiaal beheer:   Vacant 
Tenue	beheer:	 	 	 Monique	Beld
Vertrouwenspersonen:	 	 Kees	Jongman	en	Liesbeth	ter	Braak

Voor elke sportvereniging is het altijd een hele klus om vrijwilligers te vinden, zo ook voor 
Olympia. Olympia is een vereniging waar handballen, gezelligheid, sociale contacten en 
gezamenlijke evenementen centraal staan. De huidige groep vrijwilligers bestaat uit een groep 
die dit al jarenlang doet en zij zijn naarstig op zoek naar nieuwe aanwinsten met een frisse 
enthousiaste blik. 

Wij	vragen	dan	ook	aan	leden	en	ouders/verzorgers	dat	zij	waar	mogelijk	een	steentje	bijdragen	
aan de vereniging.

Wanneer je interesse hebt kan gemaild worden naar info@olympiahengelo.nl
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De activiteitencommissie is een gezellige groep vrijwilligers wat er voor zorgt dat er 
binnen de vereniging activiteiten wordt georganiseerd voor jong en oud. Dit kan op 
eigen	initiatief	of	op	aangeven	van	het	bestuur.	Als	er	voldoende	commissieleden	zijn	
zal elk commissielid verantwoordelijk worden gesteld voor een ‘eigen’ activiteit. Ook 
helpen de commissieleden elkaar bij de uitvoering van activiteiten. We vergaderen 
een keer per kwartaal. Daarnaast zijn we per activiteit gemiddeld twee avonden druk. 

Voor vragen aan de activiteitencommissie kan gemaild worden naar 
ac@olympiahengelo.nl

Frank Dijkmans

Karin	van	Heck Demi	Calmer

Sharon Stoeten

Mark	Exterkate

Lisa	van	den	Berg Elke	de	WalHanneke Nijland

Judith	Dokter
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De commissie: technische-, senioren- en jeugdzaken 

De	commissie	van	Olympia	(voorheen	JC	en	TC)	bestaat	uit	een	aantal	mensen	die	met	
elkaar een heleboel taken verrichten, die het mogelijk maken dat onze leden kunnen 
trainen en spelen. De commissie vergadert een keer per maand. Daarnaast neemt de 
commissie ook deel aan het breed overleg met het bestuur van Olympia. 

De commissie houdt zich onder andere bezig met het indelen van teams, trainers 
en coaches, het regelen van de trainingsaccommodaties en – tijden, en andere 
organisatorische zaken die ervoor zorgen dat het handbalseizoen goed verloopt. Ook 
zijn leden van de commissie aanspreekpunt voor de verschillende jeugdcategorieën 
(F	tot	en	met	A).

Heb je vragen voor de commissie, dan kun je deze stellen via 
commissie@olympiahengelo.nl

Esther	Poort

Esther	Bloem

Judith	Mulder Judith	Hoek

Mara Doornink Karen	Willems Oscar	Beld

Bert	Gruben Chantal	OralMaud Morsink
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Al meer dan 100 jaar Passie, ambitie & sfeer
1917:	 Gymnastiekvereniging	Olympia	 wordt	 2e	 Kerstdag	 1917	 opgericht	 in	 Hotel	
Mercurius,	thans	Eetcafé	De	Blauwe	Engel	bij	het	stadhuis.

1918-1929: 	 Vanaf	 1920	 worden	 naast	 gymnastiek	 ook	 atletiek	 en	 zwemmen	
beoefend.	 Vanaf	 1925	 komt	 hier	 handbal	 bij,	 gespeeld	 met	 11	 spelers	 op	 een	
voetbalveld.  

1930-1939:	 Gymnastiek-successen	 	 zijn	 er	 op	 de	 Turn	 Kring	 dagen.	 De	 heren	
handballers	 behalen	 in	 1934	 	 het	 Oostelijk	 kampioenschap.	 Atletiek	 bloeit,	
Olympianen blinken uit op de estafettenummers. 

1940-1949:	Tijdens	de	oorlogsjaren	1940-1945	wordt	zoveel	mogelijk	doorgesport.	
Accent	 ligt	 op	 gymnastiek	 en	 handbal.	 Atleten	 gaan	 over	 naar	 Pim	 Mulier	 en	
zwemmers	naar	HZC.	De	handbalheren	worden	 in	1946	voor	het	eerst	Nederlands	
kampioen. 

1950-1959:	 De	 meest	 succesvolle	 periode	 uit	 de	 Olympia	 geschiedenis.	 In	 1952	
behalen	de	handbalheren	voor	5000	toeschouwers	op	het	Lansinkterrein	in	Hengelo	
hun	2e	landstitel.	Naast	veldhandbal	doet	zaalhandbal	zijn	intrede.	Olympia	schrijft	
geschiedenis met het behalen van het Nederlands zaalhandbalkampioenschap 
in	 1956,	 1957	 en	 1958.	 De	 handbaldames	 plaatsen	 zich	 	meerdere	malen	 voor	 de	
finaleronde	om	het	landskampioenschap.	Eind	jaren	50	heeft	de	handbalafdeling	26		
teams	(	5	dames,	6	heren	en	15	jeugd)	en	in	totaal	350	leden.	Bij	de	gymnastiekafdeling	
komt het accent steeds meer te liggen op jeugd, dames en recreatie.

1960-1969:	 Olympia	 is	 in	 1961	 met	 4	 spelers	 hofleverancier	 van	 het	 nationale	
zaalhandbalteam	op	het	WK	in	Duitsland.	In	1964	krijgt	Hengelo	zijn	eerste	sporthal	
(Veldwijk).	 De	 gymnastiekafdeling	 krimpt.	 Festiviteiten	 rond	 50	 jarig	 bestaan	
(1967)	 in	 het	 Stork	Verenigingsgebouw.	Olympia	 krijgt	 zijn	 eerste	 clubhuis	 op	 het	
veldencomplex	 aan	 de	 Breemarsweg.	 In	 1968	 worden	 de	 heren	 voor	 de	 3e	 keer	
Nederlands kampioen veldhandbal.

1970-1979:	 Heren	 junioren	 A	 worden	 in	 1970	 Nederlands	 Kampioen	 in	 de	 zaal.	
Gymnastiek	en	Handbal	gaan	uit	elkaar	en	zijn	vanaf	1972	2	zelfstandige	verenigingen	
(allebei	rechtsopvolger	van	de	in	1917	opgerichte	gymnastiekvereniging).	Na	bijna	50	
jaar	gaat	het	veldhandbal	ter	ziele.	In	1974	speelt	Olympia	de	laatste	wedstrijden	(op	
het	11	handbalveld).		

1980-1989:	 	 Sporthal	Weusthag	 wordt	 in	 1982	 onze	 thuishaven.	 In	 1985	 nemen	
we	afscheid	van	het	clubhuis	 	aan	de	Breemarsweg	en	betrekken	we	de	kantine	bij	
sporthal	Weusthag.	Na	bijna	70	jaar	wordt	de		gymnastiekvereniging	
Olympia	in	1986	opgeheven.	De	handbalvereniging	Olympia	blijft	
goed	draaien.	De	jeugd	heeft	jaarlijks	met	Pasen	een	groot	3-daags	
internationaal toernooi met overnachtingen in de sporthal.

1990-1999:	Bij	het	75	jarig	bestaan	in	1992	wordt	een	jubileumboek	uitgegeven	en	is	er	een	
reünie	en	 feestavond	 in	De	Cirkel	aan	de	Pastoriestraat.	Mede	dankzij	 clubhuis	Weusthag	 is	
er	een	bloeiend	verenigingsleven.		Alle	sectoren	(jeugd,	dames	en	heren)	floreren.	Dames	en	
heren	 spelen	 enkele	 jaren	 in	 de	 Eredivisie.	 Fusiepogingen	met	 Hercules	 heren	 stranden	 en	
inspanningen	 om	 een	Twents	Dames	 topteam	 te	 vormen	 gaan	 niet	 door	 vanwege	Twentse	
clubbelangen.

2000-2009:	De	noodgedwongen	verhuizing	in	2001	van	Sporthal	Weusthag	naar	de	OSG	heeft	
een ongunstige invloed op het verenigingsleven. Heren verliezen aansluiting met de top en 
zakken af. Dames en dames-jeugd blijven goed presteren en spelen nog een aantal jaren op het 
hoogste niveau.   
 
2010-2019:	 In	 2014	 keert	 Olympia	 terug	 naar	 Sporthal	 Veldwijk.	 Herenhandbal	 stopt.	
Samenwerking	Borhave/BWO/Combinatie/Olympia	in	Handbal	Twente	om	het	jongens-/heren	
handbal	in	Twente	in	stand	te	houden	en	op	een	hoger	plan	te	brengen.	De	damesseniorensector		
loopt	iets	terug,	terwijl	er	bij	de	jeugd	sprake	is	van	een	flinke	aanwas.	Dames	1	speelt	 in	de	
hoofdklasse.	In	2017	wordt	het	100	jarig	bestaan	van	Olympia	met	diverse	activiteiten		gevierd,	
met	als	hoogtepunt	de	uitreiking	van	de	Koninklijke	Erepenning.	Ook	verschijnt	er	een		Jubileum	
-magazine	“Olympia	–100	jaar	Passie,	Ambitie	&	Sfeer”	met	uitgebreide	clubhistorie.	  

2020 - 2023: Olympia	 is	 een	 financieel	 gezonde	 club	 met	 214	 leden	 en	 een	 bloeiend	
verenigingsleven.	Nadat	Covid-19	(Corona)	het	zaalhandbal	in	seizoen	2020	-2021	onmogelijk	
heeft	gemaakt	kon	er	in	seizoen	2021-2022	met	onderbreking	(lock	down)	weer	een	competitie	
worden	 afgewerkt,	met	 als	meest	 opmerkelijke	 resultaat	 de	 promotie	 van	Dames	 1	 van	 de	
hoofdklasse	 naar	 de	 2e	 divisie.	Verder	 werden	 3	 jeugdteams	 kampioen,	 te	 weten	 jongens	
D3,	 meisjes	 C3	 en	 C1.	 Diverse	 jeugdspeelsters	 dringen	 door	 tot	 nationale	 selecties.	 Vanaf	
seizoen	2022-2023	zijn	er	10	competitie-	teams	(2	dames,	8	damesjeugd	(A	t/m	F).	De	dames	
B1	plaatste	zich	voor	de	landelijke	finaleronde.		In	seizoen	2022-2023	is	dit	team	vrijwel	in	zijn	
geheel	naar	de	selectie	van	dames	1	overgegaan.	De	Heren-jeugd	speelt	bij	Handbal	Twente	in	
4	competitieteams	A	1,	B1	landelijk,	B1	regionaal	en	C1).	Het	beach-handbal,	dat	op	het	BWO	
veld wordt beoefend heeft een vaste plaats veroverd binnen de vereniging.



Seizoen 2022-2023

Bi
jz

o
n

d
er

h
ed

en
Lidmaatschap en opzeggen
Het lidmaatschap van onze handbalvereniging is afgestemd op de regeling die het 
NHV hanteert. Dat betekent dat iemand een seizoen lang lid is. Het seizoen loopt van 
1	 juli	van	een	kalenderjaar	 (bijv.	2022)	tot	30	 juni	het	volgende	kalenderjaar	 (in	het	
voorbeeld	2023).	Lid	worden	kan	op	ieder	moment	van	het	jaar.

Opzeggen en einde van het lidmaatschap:
Zoals	hiervoor	al	gezegd	loopt	het	handbalseizoen	van	1	juli	tot	en	met	30	juni.	Je	bent	
als team samen aan het seizoen begonnen en je hoort dit seizoen ook gezamelijk af 
te maken. Wil je toch het lidmaatschap opzeggen dan hanteert Olympia Hengelo de 
volgende regels:

	 •		 Je	bent	lid	tot	en	met	30	juni	van	het	lopende	seizoen.
	 •		 Besluit	je	om	te	stoppen	na	1	april	2022	maar	vóór	15	augustus	2022,
	 	 	betaal	je	de	contributie	door	tot	31	december	2022.
	 •		 Als	je	opzegt	tussen	15	augustus	in	een	kalenderjaar	en	1	april	in		 	
  het volgende kalender jaar, dan betaal je door tot de incasso 
  van juni in het volgende kalenderjaar.
  Voorbeeld: een opzegging op 10 december 2022 betekent dat je 
  nog contributie moet betalen tot en met juni 2023.
 
Hiermee wijkt Olympia Hengelo af van de richtlijnen van het NHV in het voordeel van 
het lid. 

Individuele	gevallen	kunnen	altijd	voorgelegd	worden	aan	het	bestuur.	Bijvoorbeeld	
verhuizen naar een andere woonplaats waardoor het niet meer te organiseren is om 
te blijven trainen en spelen bij Olympia Hengelo.

Wedstrijdkleding
De	wedstrijdkleding	wordt	op	de	kick-off	aan	het	begin	van	het	seizoen	uitgeleverd	
en na de laatste zaalwedstrijd wordt de kleding op een nader te bepalen datum en tijd 
weer ingeleverd.

Webshop
Wist je dat je al je sportkleding met logo nu ook online kan bestellen?

Webshop Olympia Hengelo
www.olympia.teamsportfabriek.nl/kleding

Webshop	Handbal	Twente	
www.handbaltwente.nl/www-handbaltwente-nl-webshop

Lief en leed

De ‘lief- en leed’-regeling van Olympia Hengelo geeft aan dat er binnen de vereniging 
aandacht besteed wordt aan bepaalde feestelijke of verdrietige gebeurtenissen. De 
regeling is van toepassing op alle betalende leden, ereleden, trainers en coachen. Het 
kan zo maar eens gebeuren dat een lid van onze vereniging tijdelijk niet meer aan de 
activiteiten kan deelnemen door een blessure, ziekte of een ander ongemak. Uiteraard 
wil het bestuur diegenen die dit overkomt een hart onder de riem steken en bijdragen 
aan het herstel door middel van het sturen van een kaart of anderszins. Hiervoor doen 
we een beroep op ieder lid van onze vereniging. 

De volgende gebeurtenissen komen in aanmerking voor de ‘lief en leed’-regeling: 
	 •	 Geboorte
	 •	 Huwelijk
	 •	 Huwelijksjubileum	
	 •	 Ziekte/blessure
	 •	 Overlijden

Het bestuur zal in de praktijk ook geconfronteerd worden met zaken waarin de 
bovenstaande regeling niet voorziet. Op dat moment wordt gehandeld naar bevinding 
van zaken.

Mocht je een dergelijk geval weten, laat het ons weten!! Wij zorgen dan dat er aandacht 
aan wordt besteed. 

Voor aanvragen van lief en leed kan gemaild worden naar: 
info@olympiahengelo.nl
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Hallo,

Ik	ben	Kees	Jongman,	vader	van	Liz	Jongman	die	bij	Olympia	speelt.	 Ik	ben	54	jaar	en	
samen met Liesbeth ben ik vertrouwenspersoon voor Olympia. Wij hebben samen 
het protocol vertrouwenspersoon opgezet, welke op de website van Olympia komt 
te	 staan.	 Ik	 heb	 enige	 ervaring	 opgedaan	 in	 het	 opstellen	 en	 uitvoeren	 van	 de	 rol	
als	 vertrouwenspersoon	 bij	 zowel	 sportvereniging	 als	 in	 de	 zorg	 en	 welzijn.	 Ik	 ben	
nu werkzaam als praktijkondersteuner huisartsen op het gebied van de geestelijke 
gezondheidszorg	 en	 als	 zelfstandige	 psychosociaal	 therapeut/coach.	 Ik	 zou	 mijzelf	
omschrijven als iemand die inventief betrokken is. 

Je	kunt	bij	ons	terecht	wanneer	je	je	om	wat	voor	reden	dan	ook	onveilig	of	onzeker	voelt	
binnen de vereniging. Dit kan van alles zijn. Wil je hier meer over weten, dan verwijs ik 
je graag door naar het protocol ‘vertrouwenspersoon’ op de website van Olympia. Heb 
je vragen dan zijn wij altijd bereid om deze te beantwoorden. Vanzelfsprekend zal dit in 
vertrouwen plaatsvinden.
 
Vriendelijke groet,

Kees	Jongman	
jongmankees@gmail.com
06-36327108
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Beste	Olympianen,

Ik	ben	Liesbeth	ter	Braak	en	ben	1	van	de	vertrouwenspersonen	van	Olympia.	Ik	werk	in	de	
seksuele	gezondheid	en	voor	het	Centrum	Seksueel	Geweld.	

In	 de	 sportwereld	 zijn	 bij	 de	 meeste	 verenigingen	 vertrouwenspersonen	 beschikbaar.	
Samen	met	Kees	heb	ik	een	protocol	gemaakt	voor	Olympia.	Daarin	hebben	we	beschreven	
wanneer je bij ons terecht kunt. Sporten moet leuk zijn, en je moet je veilig voelen. Soms is 
dat niet het geval. Het kan zijn dat er via een teamapp gepest wordt, of dat er iets gebeurd 
is	dat	grenzen	overgaat.	Bijvoorbeeld	handtastelijkheden	of	agressie.	Het	protocol	dat	we	
hebben	gemaakt	geldt	voor	alle	Olympia	betrokkenen.	Bestuur,	 spelers,	ouders,	 trainers,	
leiders en scheidsrechters. 

Olympia	staat	voor	een	veilige	sportomgeving	waarin	iedereen	fijn	moet	kunnen	handballen.	
Daarin volgen we de richtlijnen van de NHV. Dat betekent dat er gedragsregels zijn voor 
alle functies binnen Olympia. Samen met het bestuur hebben we ervoor gezorgd dat alle 
trainers	en	vrijwilligers	een	Verklaring	Omtrent	Gedrag	(VOG)	hebben.

Meestal kun je je vragen of problemen zelf oplossen met bijvoorbeeld de trainer of een 
teamlid. Mocht dit niet lukken dan kun je bij ons terecht. De vertrouwenspersonen gaan 
niet over teamindelingen, trainingstijden en andere praktische zaken. Dat zijn taken van het 
bestuur. 

De	functie	van	de	vertrouwenspersoon	staat	 los	van	het	bestuur.	Een	gesprek	met	mij	of	
met	Kees	is	vertrouwelijk.	Wij	zullen	in	ernstige	situaties	het	bestuur	moeten	betrekken	om	
maatregelen te kunnen nemen, maar alles gaat in overleg met degene die meldt. Door mijn 
werk ben ik gewend om met privacy zaken om te gaan. 

Heb je een vervelende ervaring gehad bij Olympia, of maak je je zorgen over iemand anders 
die	binnen	de	vereniging	iets	heeft	meegemaakt?	Bel	of	mail	mij	of	Kees	dan.	We	kunnen	
dan met elkaar in gesprek om te kijken hoe we het op kunnen lossen. Ook bij twijfels kun je 
ons benaderen, we denken graag met je mee!

Hartelijke groet,
 
Liesbeth	ter	Braak
Info@praktijklies.nl
06-42445097
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Coaches, trainers en 
begeleiders Olympia
Ook dit seizoen kunnen wij niet zonder onze coaches en trainers. Hieronder 
een overzicht van alle coaches, trainers en begeleiders. Daarnaast zijn er 
teamcoördinatoren aangesteld vanuit het bestuur. Hier kan je terecht voor zaken 
die niet door een coach of trainer opgelost kunnen worden. Zij zijn te bereiken op 
het volgende e-mailadres: 
commissie@olympiahengelo.nl

Sporthalsleutels
Aan	het	begin	van	het	seizoen	worden	alle	sleutels	uitgedeeld	en	tekent	iedereen	
voor	ontvangst.	Aan	het	einde	van	het	seizoen	wordt	er	eveneens	getekend	voor	
afgifte van de sleutels. Zo houdt de commissie overzicht waar alle sleutels zijn.

Teamcoördinator	Olympia	jeugd:		
A	en	B	jeugd:	 Oscar	Beld	/	Bert	Gruben
C	en	D	jeugd:		 Judith	Mulder	
E	en	F	jeugd:	 Chantal	Oral

Senioren 
Dames 1  Dames 2
Coaches/trainers:	Jop	Hagreize	en	 Coach:		 Marlot	Ros  
	 Marieke	Kuipers	 Trainers:		 Jop	Hagreize	en
   Marieke	Kuipers
Begeleidster:	 Saskia	Roesink	 Begeleidster:	 Vacant

Jeugd
Dames A1  Dames B1
Coach:	 Maya	Andela	en		 Coach:	 Mariet	Gruben
 Maico Oude Lenferink  Trainers:	 Mariet	Gruben,
Trainer:		 Maya	Andela	 	 Senna	Jansen	en
	 	 	 Milou	Olde	Bolhaar
  
Dames C1  Dames C2
Coach/trainer:		 Oscar	Beld	 Coach:		 Esther	Boem
	 	 Trainers:	 Esther	Bloem	en	
	 	 	 Fleur	Bartelink	
 
Dames D1  Dames D2
Coaches/trainers:	Hajo	Reekers	en Coach:	 Vacant
 René	Handel	 Trainers:		 Hajo	Reekers	en	
   René	Handel

Meisjes E  Meisjes F
Coaches/trainers:	Mara	Doornink	en	 Coaches:	 Ellen	Linthorst
	 Vera	Terink	 Trainers:		 Silke	Beld	en
	 	 	 Eline	Verbeek

   
Keeperstrainer senioren  Keeperstrainer jeugd
Pascal Vinke  Sem	Agten	en	Milou	Olde	Bolhaar

Coaches, trainers en 
begeleiders Handbal Twente
Handbal	Twente	is	een	samenwerking	tussen	Olympia	Hengelo,	Borhave,	BWO,	
Combinatie	‘64	en	HV	Kedingen

Contactgegevens: handbaltwente@gmail.com

Senioren
HT Heren 1  
Coach:	 Michel	Schoon	 	
Trainer:	 Rik	Philips/Tim	Schoon 

Jeugd
HT A1  HT A2
Coaches/trainers:	Coen	Ensink	en	 Coach:	Dave	Hofstede
	 Silas	Speckman	 Trainer:	Martin	Aal

HT C
Coach/trainer:		 Lennart	Bosman
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Senioren Olympia
 
Teams Dag Tijd Sporthal

Dames 1 Dinsdag 19:00 - 20:30 Veldwijk

 Donderdag 20:00 - 21:30 Twickel

 Vrijdag 19:00 - 20:30 OSG

Dames 2 Dinsdag  19:00 - 20:30 Veldwijk

 Donderdag  19:30 - 21:30 Twickel

Keepers Donderdag 19:30 - 20:30  Veldwijk

Senioren Handbal Twente
Teams Dag Tijd Sporthal

HT H1 Dinsdag 20:30 - 22:00 Veldwijk

 Donderdag 20:30 - 22:00 Veldwijk

Junioren Handbal Twente
HT A1 Woensdag  18:00 - 19:30 ‘t Wooldrik

 Donderdag 19:00 - 20:30 Veldwijk

HT B1 Woensdag  18:00 - 19:30 ‘t Wooldrik

 Donderdag 19:00 - 20:30 Veldwijk

HT C Woensdag  18:00 - 19:00 CT Stork

 Vrijdag 17:30 - 18:30 Veldwijk

Junioren Olympia
Teams Dag Tijd Sporthal

A1 Maandag 19:00 - 20:00 CT Stork

 Donderdag 18:30 - 19:30 Twickel

B1 Dinsdag 17:45 - 19:00 Veldwijk

 Donderdag 17:30 - 19:00 Veldwijk

C1 Dinsdag 17:45 - 19:00 Veldwijk

 Donderdag 17:30 - 19:00 Veldwijk

C2 Maandag 18:30 - 19:40 CT Stork

 Vrijdag 18:30 - 19:30 Twickel

D1 Woensdag 17:00 - 18:00 CT Stork 

 Vrijdag 17:30 - 18:30 CT Stork

D2 Woensdag 17:00 - 18:00 CT Stork

 Vrijdag 18:30 - 19:30 CT Stork

E Jeugd Dinsdag 16:30 - 17:45 Veldwijk

 Vrijdag 16:30 - 17:30 CT Stork

F jeugd Dinsdag 16:30 - 17:45 Veldwijk

Keepers Vrijdag  17:30 - 18:30 Veldwijk
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en/of verzekeringen via De 
Hypotheekpartner afsluit belonen 

wij Olympia met een extra 
sponsorbedrag!

Olympia leden krijgen 10% korting 
op aankoop van nieuwe schoenen

Begeleiding in de periode van overlijden tot aan 
de uitvaart gericht op het afscheid nemen.
Stervensbegeleiding tijdens de laaste levensfase.
Nazorg en rouwbegeleiding.
Rouw- en lotgenotengroepen.

Voor alle zorg rondom een overlijden

Maaike Geerdink
maaike@vankleefvervoer.nl I 06-50685430 I 074-2504333 

24 uur 
per dag bereikbaar
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Eerste seizoenshelft

Datum  Tijd  Thuispelendteam Uitspelendteam Sporthal  Uitslag

Za 1 Oktober 20:15 Wijhe ‘92 DS1 Olympia DS1  33 - 25

Za 8 Oktober 19:00 Olympia DS1 KSV DS1  23 - 20

Za 22 Oktober 19:00 Olympia DS1 D.O.S. DS1  29 - 24

Zo 30 Oktober 13:30 SVBO DS1 Olympia DS1  16 - 19

Zo 6 November 13:30 Olympia DS1 OBW DS1  22 - 18

Za 12 November 19:00 D.S.V.D. DS2 Olympia DS1  31 - 15

Zo 20 November 13:30 Olympia DS1 VVW DS1  28 - 30

Zo 27 November 14:45 E&O DS2 Olympia DS1  26 - 14

Za 3 December 19:00 Olympia DS1 Bentelo DS1  34 - 24

Za 10 December 19:25 HVBS DS1 Olympia DS1  22 - 19

Za 17 December 19:00 Olympia DS1 Aalsmeer DS1 Veldwijk 36 - 16

Tweede seizoenshelft

Zo 15 Januari 13:15 Olympia DS1 Wijhe ‘92 DS1 Veldwijk 21 - 29

Za 21 Januari 19:35 KSV DS1 Olympia DS1 Waardergolf 30 - 17

Zo 29 Januari 13:45 D.O.S DS1 Olympia DS1 De Klabbe 20 - 28

Zo 5 Februari 13:15 Olympia DS1 SVBO DS1 Veldwijk  -

Zo 12 Februari 13:05 OBW DS1 Olympia DS1 Lentemorgen  -

Za 4 Maart  19:00 Olympia DS1 D.S.V.D. DS2 Veldwijk  -

Zo 12 Maart  13:00 VVW DS1 Olympia DS1 De Dars  -

Zo 19 Maart 13:30 Olympia DS1  E&O DS2  Veldwijk  -

Za 25 Maart 20:45 Bentelo DS1 Olympia DS1 De Pol   -

Za 1 April 19:00 Olympia DS1 HVBS DS1 O.S.G.  -

Za 15 April 20:45 Aalsmeer DS1 Olympia DS1 De Bloemhof  -

Wil je het speelschema van een ander team weten of volgen? 
Download de Sportlinkapp of kijk op handbal.nl/uitslagen-standen
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Speelvorm Toernooivorm 2x15 minuten Competitie 2x20 minuten Competitie 2x20 minuten

Afmeting veld 12-14x20 meter 20x30 meter indien mogelijk 20x40 meter

  anders 20x40 meter

Afmeting doel 2x1,60 / 2.40 x1.70 m 3x1,60 3x2

Cirkel 5 meter, halve cirkel  6 meter, 2 kwart cirkels, 6 meter, 2 kwart cirkels,

 vanuit midden doel lijn recht voor het doel lijn recht voor het doel

Bal Zacht maat 0 Hard maat 0 Hard maat 1 

Scorebord Nee Ja, maar winnen in niet belangrijk, Ja

  plezier beide teams wel!

Ranglijst Nee Nee Ja

Veldspelers 5 5 6 

Keeper - 1 1

Toelichting Geen afwijkend shirt,  Hesje over speelshirt, min. Afwijkend shirt

 iedereen mag op doel 2 keepers per wedstrijd.

  Elk max. 1 helft keepen

Positie verdedigers	 Offensief,	bal	veroveren	 Offensief,	bal	veroveren,	1:1	 Offensief,	bal	veroveren,	1:1

Storen Op eigen helft Op eigen helft  Op hele veld

Leiding Coach = spelleider Jeugdscheidsrechter Jeugdscheidsrechter

Hoekworp Nee, bal over achterlijn Ja Ja

 is uitworp keeper

Middenuit Nee, ook na doelpunt Ja Ja 

 uitworp keeper 

Fouten straffen? Nee, uitleggen en dan Ja, vrije worp andere partij Ja, vrije worp andere partij

 verder spelen 

7-meter Nee Nee, shoot out i.p.v. 7-meter Ja

Schoot-out Na de wedstrijd Na de wedstrijd en als  Nee

  straf bij overtreding

Teamopgave 4 5 8

Rugnummers Niet verplicht Niet verplicht  Niet verplicht

Speelgerechtigheid Onbeperkt uitwisselen tussen teams Onbeperkt uitwisselen tussen teams Alleen invallen in hoger team

Toelichting Wel aanpassen in sportlink Wel aanpassen in sportlink Tot max. 10 wedstrijden

bron: www.handbal.nl/spelregels-jeugd
Wil je de spelregels van de overige teams bekijken?
Kijk dan op www.handbal.nl/spelregels-zaalhandbal



Olympia Dames 2

traininGstijden 
Maandag 19:00 - 20:00 CT Stork

Donderdag 18:30 - 19:30 Twickel

traininGstijden 
Dinsdag  19:00 - 20:30 Veldwijk

Donderdag  20:00 - 21:30 Twickel

Olympia Dames A1

Olympia Dames 1
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traininGstijden 
Dinsdag  19:00 - 20:30 Veldwijk

Donderdag 20:00 - 21:30 Twickel

Vrijdag  19:00 - 20:30 OSG

Let’s go!!

Dit seizoen 2022-2023 trainen we als dames selectie samen op 
zowel de dinsdag als de donderdag. Dit heeft een reden. Om 
het dames handbal binnen Olypmia naar een hoger plan te tillen 
en op de langere termijn stappen te kunnen maken, willen we het 
niveau verhogen en de beide teams dichter bij elkaar brengen.  Dit 
doen we door hard te werken, lol te maken, elkaar aan te moedigen 
en van elkaar te leren. Voor Dames 1 wat een mix is geworden van  
ervaring en talent, is het doel van dit seizoen handhaving in de 
2e divisie. Voor Dames 2, waar een aantal oud Dames 1 speelsters 
is ingestroomd, is het doel zo hoog mogelijk te eindigen in de 1e 
klasse. 



Olympia Dames C2

traininGstijden 
Woensdag 17:00 - 18:00 CT Stork 

Vrijdag 17:30 - 18:30 CT Stork

traininGstijden 
Maandag 18:30 - 19:40 CT Stork

Vrijdag 18:30 - 19:30 Twickel
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traininGstijden 
Dinsdag 17:45 - 19:00 Veldwijk

Donderdag 17:30 - 19:00 Veldwijk

 

Olympia Dames B1

traininGstijden 
Dinsdag 17:45 - 19:00 Veldwijk 

Donderdag 17:30 - 19:00 Veldwijk

Olympia Dames C1



Olympia F-jeugd

traininGstijden 
Dinsdag 16:30 - 17:45 Veldwijk
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traininGstijden 
Dinsdag 16:30 - 17:45 Veldwijk

Vrijdag 16:30 - 17:30 CT Stork

 

Olympia Dames D2

traininGstijden 
Woensdag 17:00 - 18:00 CT Stork 

Vrijdag 17:30 - 18:30 CT Stork

 
Olympia E-jeugd



traininGstijden
Woensdag  18:00 - 19:30 ‘t Wooldrik

Donderdag 19:00 - 20:30 Veldwijk

traininGstijden 

Handbal Twente Heren 

traininGstijden 
Dinsdag  20:30 - 22:00 Veldwijk

Donderdag 20:30 - 22:00 Veldwijk

Handbal Twente A1
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traininGstijden 
Woensdag  18:00 - 19:00 ‘t Wooldrik

Donderdag 19:00 - 20:30 Veldwijk

 

Handbal Twente A2

traininGstijden 
Woensdag  18:00 - 19:30 ‘t Wooldrik

Donderdag  19:00 - 20:30 Veldwijk

Handbal Twente C
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Activiteitenkalender seizoen 2022 - 2023

aCtiViteit  datum

Kick off 3 september 2022

Grote Club Actie vanaf september 2022

Eerste thuiswedstrijd DS1 8 oktober 2022

Sinterklaas F-jeugd 20 november 2022

ALV 19 december 2022

Nieuwjaarsreceptie 15 januari 2023

Voorjaarsuitje jeugd 23 februari 2023

Jantje Beton 1 t/m 31 maart 2023

Vrijwilligersactiviteit  n.t.b.

Paasstollenactie maart 2023

Jeugdkamp 8 t/m 10 sept. 2023

Seizoen 2022-2023

Alle informatie in deze gids is met uiterste zorgvuldigheid samengesteld. De redactie 
houdt zich aanbevolen voor inhoudelijke opmerkingen en suggesties. Voor een 
actuele versie van de informatiegids verwijzen wij jullie graag naar de website: 

www.olympiahengelo.nl

Rest ons als redactie alleen nog onze dank uit te spreken aan iedereen die een 
bijdrage heeft geleverd aan deze derde editie van de informatiegids.

Sportieve groet,
Elke en Lisa




