O LYMPIACTUEEL /F LITS
17 augustus 2015, Jaargang 2, nummer 21

Van de redactie:
Deze nieuwsbrief is een gezamenlijke uitgave van de
Hengelose handbalverenigingen Olympia en Donar.

Voor de meesten van ons geldt dat de vakantie er (helaas
of gelukkig) weer op zit. Het nieuwe schooljaar is
inmiddels weer begonnen en ook het nieuwe
handbalseizoen is weer aanstaande. In de komende periode
worden de trainingen weer hervat (als dat al niet gebeurd
is), wordt het beach-handbal weer opgepakt en zal het
zaalseizoen 2015/2016 van start gaan. Onze jeugd kijkt
natuurlijk uit naar het traditionele jeugdkamp, dat in het
weekend van 18-20 september plaats vindt.
Wij van de redactie hebben weer zin in komend seizoen,
waarbij we jullie middels deze nieuwsbrief weer wekelijks
op de hoogte zullen houden van uitslagen, verslagen en de
laatste nieuwtjes. We zijn hiervoor wel afhankelijk van
jullie bijdrage!! Dus wederom een oproep aan iedereen,
maar met name aan coaches, begeleiders, trainers om ons
te overspoelen met nieuwtjes, verslagen, foto’s, …..
Komend seizoen zal de nieuwsbrief op de dinsdagavond
verschijnen. Dit geeft redactie & verslaggevers (jullie) iets
meer tijd om de nieuwsbrief optimaal te vullen. De
deadline voor ingezonden stukken ligt dus vanaf volgende
week op dinsdag 18.00 uur!!

Voorlopig trainingsschema:
Hieronder treffen jullie het CONCEPT trainingsschema aan.
Let wel, het is een concept. Via jullie coaches / trainers
zullen jullie de exacte gegevens door krijgen. Je kunt ook
onze website in de gaten houden.

Speelwijze E-jeugd
Door het NHV is een nieuwe speelwijze ontwikkeld, die de
basis legt voor een betere ontwikkeling van de kinderen én
aansluit bij de handbalvisie van nu. Onder het motto
‘Spelplezier voorop’ zijn er nieuwe spelregels bedacht voor
het jeugdhandbal. Komend seizoen zullen de eerste
wijzigingen bij de E-jeugd van toepassing zijn.
Voor meer informatie klik op onderstaande link:
http://www.handbal.nl/handbalvormen/jeugdhandbal/ejeugd/.
Graag willen we alle betrokkenen uitnodigen om deel te
nemen aan een workshop nieuwe speelwijze van de Ejeugd. Deze workshop wordt gehouden bij vereniging
Borhave in Borne op zondag 20 september en begint om
10.00 uur. Verschillende betrokkenen, zoals het bestuurlijk
en
organisatorisch
kader,
trainers,
begeleiders,
scheidsrechters en ook ouders van de kinderen zijn
welkom.
Inschrijven
kan
via
een
formulier:
http://formulier.handbal.nl/view.php?id=107056
De workshop duurt ca. 1,5 uur en bestaat uit 3 onderdelen:
1. Uitleg over de nieuwe speelwijze d.m.v. filmpje.
2. Training voor de E-jeugd met verschillende,
passende spelvormen.
3. Wedstrijdje met begeleiding volgens de nieuwe
spelvisie.
Vanuit Olympia zullen betrokken leiders/coaches/trainers
hiervoor benaderd worden.

