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Verjaardagen komende week

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

Dames 1 in voorbereiding
Net zoals de meeste teams is ook ons dames 1 team volop
in voorbereiding voor het nieuwe seizoen. Dat ze het
daarbij niet helemaal droog houden, ligt niet aan het dak
in de Veldwijk-hal, zie onderstaande foto:

In de komende periode speelt dames 1 ter voorbereiding
verschillende oefenwedstrijden. Jullie zijn natuurlijk van
harte welkom om hen daarbij te ondersteunen. Hieronder
vind je een overzicht:
Don 3/9 20.30 uur
Zat 5/9 19.00 uur
Zat 5/9 20.30 uur
Zon 13/9 12.00 uur
Zon 13/9 14.40 uur
Don 17/9 20.15 uur
Zat 19/9 19.30 uur
Don 24/9 20.30 uur
Zat 26/9 19.30 uur

Olympia
Olympia
Olympia
Olympia
Olympia
Zenderen V.
Olympia
Olympia
Olympia

De Tukkers
Nieuw-Heeten
West-side
Nog niet bekend
B.D.C.
Olympia
Nieuwegein
D.S.V.D. A1
L.H.C.

De thuiswedstrijden worden in principe in S.C.H.
(Veldwijk). De wedstrijd tegen Zenderen Vooruit wordt in
Borne gespeeld.

Facebook en twitter
Volg ons op Facebook Olympia, Twitter Olympia &
Facebook Donar

Esther Boks-Poort

6 september

Denise Bornebroek

6 september

Dominique de Ruyter

8 september

Allemaal van harte gefeliciteerd en een hele fijne dag
gewenst!!!

Wijzigingen spelregels E-jeugd
Zoals enige weken geleden aangekondigd zal er voor de Ejeugd komend seizoen wat gaan veranderen. De trainers /
begeleiders van de E-jeugd hebben inmiddels uitleg
gekregen en een training bijgewoond.
Waarom verandering? Voornaamste reden is dat de jongste
jeugd moet kunnen handballen op een manier die past bij
hun lichamelijke en geestelijke ontwikkeling. Plezier staat
daarbij centraal!!!!
We hebben drie doelen voor ogen:
- Handbal
aantrekkelijker,
leuker
en
kindvriendelijker maken.
- De jeugd voorbereiden op het moderne handbal.
- Meer jongens en meisjes winnen voor onze
flitsende sport!
Wat zijn de voornaamste wijzigingen?
- Samenstelling teams: Een team bestaat voortaan
uit 5 veldspelers & 1 keeper, met andere kleur
shirt.
- Afmetingen van het speelveld: indien mogelijk
wordt gespeeld op een veld van 30 x 20 meter. Een
normaal handbalveld kent een afmeting van 40 x 20
meter.
- Aanpassingen materiaal: er wordt gespeeld met
een andere bal-maat: maat 0. Spelleiders en
coaches mogen in overleg een afwijkende keuze
maken als dat het plezier van alle kinderen ten
goede komt
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Spelopvatting:
o Op eigen speelhelft offensief verdedigen
met het doel de bal te onderscheppen.
Door vrij over het veld te bewegen en
daarnaast door tenminste 3 spelers buiten
het vrijeworpgebied op te stellen.
o Iedereen speelt op alle posities: dus ook
tenminste 2 keepers per wedstrijd.
Na de wedstrijd shoot-outs: alle spelers mogen 1x
op het doel gooien en 1x keepen.
De rol van scheidsrechter wordt meer de rol van
spelleider. Omdat het voor iedereen leuk moet
blijven, kunnen de spelleider en de coaches
overleggen en aanpassingen realiseren om de
wedstrijd in balans te houden.

Zowel vanuit de spelleiding als vanuit de vereniging en het
NHV zal er op worden toegezien dat bovenstaande regels
worden toegepast.
Alle benodigde informatie, zoals een informatiefolder, is
ook op onze website www.olympiahengelo.nl terug te
vinden.

