
AMBASSADEUR OLGA ASSINK

Olga Assink (Albergen, 25 maart 1978) is een Nederlands voormalig handbalspeelster, die aan-
sluitend actief is als handbalcoach. Ze speelde 205 interlands, vooral als cirkelspeelster. Met 954 
treffers is ze in Oranje topscorer aller tijden.

Olga Assink speelde in Nederland voor RKSV De Tukkers, de 

Twentse Selectie (nu HandbalSchool Twente), E&O, Jong 

Oranje en vanaf haar 18e met het Nederlands team diverse 

EK’s en WK’s. Olga vertrok al vrij jong naar Denemarken waar 

ze speelde voor achtereenvolgens GOG Gudme (3,5 jaar, 3e 

ronde EHF Cup en 2x Deens bekerwinnaar) en vervolgens 

ook 3,5 jaar bij Viborg HK. Met Viborg won ze in 2006 de 

Champions League; ook werd ze verkozen tot Deens hand-

balster van het jaar.

LID VAN VERDIENSTE VAN HET NHV
Medio 2006 beëindigde Assink na aanhoudende kniebles-

sures haar carrière. Na een succesvolle operatie ging ze in 

het seizoen 2007/08 spelen in de Deense eerste divisie voor 

Skive fH. In het seizoen 2008/09 nam ze een pauze vanwe-

ge zwangerschap. In het seizoen 2009/10 ging Assink terug 

naar Viborg HK. Ze begon in het tweede team van Viborg, 

dat speelde in de derde divisie. Tijdens het seizoen had het 

eerste team van Viborg te maken met blessureleed op de 

cirkelpositie, waarna Assink haar comeback maakte in de 

Damehåndboldligaen en de Champions League. In de zomer 

van 2010 beëindigde ze op 32-jarige leeftijd haar actieve 

handbalcarrière. Olga Assink werd in 2007 benoemd tot Lid 

van Verdienste van het NHV.

Op de vraag van HandbalSchool Twente of ze AMBASSADEUR 

wil worden reageerde ze enthousiast. Olga neemt je graag 

mee in haar sportieve en maatschappelijke carrière. Iedereen 

die actief is binnen HandbalSchool Twente zal haar regelmatig 

in de IISPA zien voor het geven van o.a. clinics en techniektrai-

ningen aan onze deelnemers.

205 voudig 
(ex) International van  
het Nederlands team

INDRUKWEKKENDE CARRIERE
Maar voor ze haar verhaal met jullie deelt geven wij een im-

pressie van haar indrukwekkende handbalcarrière. Kort kan 

deze niet zijn, concluderen we nu, want tijdens het uitwerken 

van dit schrijven beseffen we ons terdege hoe belangrijk Olga 

binnen de Handbalsport in Twente maar zeker ook Nationaal 

en Internationaal is geweest.



INTERVIEW • OLGA ASSINK

Mijn naam is Olga Assink (Oude Geerdink), 205 voudig (ex) International van het Nederlands 
team. Ik ben getrouwd met Dennis Oude Geerdink, woonachtig in Tubbergen en we hebben twee 
kinderen,  Puck en Morris.

DE TUKKERS, ALBERGEN
Ik ben weer naar mijn oude club de Tukkers (Albergen) 
gegaan, waar ik 8 jaar lang dames 1 heb getraind en ge-
coacht, en twee keer kampioen heb mogen worden.  En 
door het beheersen van de Deense taal heb ik de moge-
lijkheid gekregen om als assistent bondscoach te mogen 
acteren samen met bondscoach Helle Thomsen, en heb ik 
hier veel ervaring opgedaan.

Wat heb je nodig om het beste uit je handbalspel te ha-
len en op een zo hoog mogelijk niveau te kunnen spelen? 
Veel trainen, spelen, technisch en tactisch inzicht, geduld, 
maar vooral veel plezier hebben in het spel. En natuurlijk 
ook belangrijk om niet te vergeten…..ouders of anderen 
die het mogelijk maken zodat jij deze geweldige sport kunt 
beoefenen.

TROTS EN DANKBAAR
Ik ben enorm trots en dankbaar dat ik zo veel mooie en ge-
weldige ervaringen heb mogen meemaken, ook al was het 
niet altijd makkelijk en hoort doorzetten en niet opgeven 
daar ook bij.  Ik hoop dat iedereen net zoveel mooie erva-
ringen mee gaat maken op welk niveau dan ook en dat 
iedereen plezier blijft houden in alles wat een ieder gaat 
doen. Veel plezier en succes bij HandbalSchool Twente!

In het dagelijks leven werk ik als wijkcoach jeugd en gezin 
bij de gemeente Almelo en train/coach ik naast mijn werk 
en mijn gezin, samen met Arjan Averink dames 1 van PCA 
Kwiek Raalte. Afgeronde opleidingen: MAVO, Cios, SPH.

NEDERLANDS TEAM
Voor de meesten van jullie ben ik een vreemde, maar ooit 
(lang geleden) was ik actief in het Nederlands Dames 
Handbalteam en heb ik hier veel mooie ervaringen mogen 
beleven. Handbal is namelijk de leukste, mooiste, creatief-
ste, snelste, fysieke en de mooiste sport om naar te kijken 
en natuurlijk om te beoefenen. 

Tijdens mijn handbalcarrière in Denemarken ben ik me al-
tijd bewust geweest dat handbal niet voor altijd mijn werk 
kon blijven en ben ik een vervolgstudie gaan doen. Dit was 
gelukkig goed te combineren, maar ik had ook het geluk 
dat o.a. clubs en opleiding het mogelijk voor me hebben 
gemaakt om met enkele aanpassingen in bijvoorbeeld les-
roosters mijn studie te behalen. 

HARD TRAINEN EN GRENZEN VERLEGGEN
Als speelster en door veel te trainen, leer je echt je gren-
zen te verleggen en word je als persoon ook veel sterker.   
Het harde trainen wordt op den duur zeker beloond. Ik heb 
hierdoor veel mogen meemaken op sportief gebied, en ik 
heb heel veel verschillende mensen leren kennen die mij 
op allerlei manieren hebben geholpen en ook veel hebben 
geleerd. Door een knieblessure heb ik uiteindelijk mijn 
carrière moeten beëindigen, en ben ik daarna 
het trainersvak in gegaan.


