
AMBASSADEUR PIPY WOLFS

INTERVIEW • PIPY WOLFS

Pipy Wolfs (Hengelo, 26 april 2002) is een Nederlands handbalspeelster, die momenteel actief is 
bij team ELCHE in Spanje. Sinds de herfst van 2022 is Pipy ook actief binnen het Nederlands Team. 
Pipy is cirkelspeelster, zeer gedreven en open minded.

Ik studeer naast de handbal, Marketing & Communicatie 

op de Young Talent Academy in Nijmegen, dit studeer ik 

natuurlijk op afstand. Als ik niet in Spanje ben, ben ik lek-

ker thuis met mijn ouders (en meestal mijn broer,  als hij 

weer eens niet met zijn vrienden is) in het mooie Twente 

land, Hengelo.

TERUG IN DE TIJD
ik ben heel jong begonnen met 

handballen bij Olympia in 

Hengelo. Mijn moeder speelde 

en speelt nu zelfs nog handbal. 

(Wat een hippe mama he!) 

Zo ben ik bij handbal gekomen. 

Op mijn 12e/13e ben ik ook 

begonnen met trainen 

bij HST.

Op de vraag vanuit HandbalSchool Twente aan Pipy of ze  

AMBASSADEUR wilde worden van onze HandbalSchool 

reageerde ze met een lach, wel een beetje verbaasd, maar 

vol enthousiasme, jaaaaaa! 

Pipy neemt je graag mee in zowel haar sportieve, als haar  

maatschappelijke carrière. Iedereen die actief is binnen 

HandbalSchool Twente zal haar regelmatig in de IISPA 

hebben gezien en vast eens weer gaan zien zodra ze weer 

even bij haar ouders in Nederland is. 

“Ik heb 
veel geleerd, 
maar ook op 
mijn donder 

gehad”

Mijn naam is Pipy Wolfs (piepei niet piepie ), ik ben handbalspeelster voor het team ELCHE in Spanje, heb in de herfst van 

2022 mijn debuut gemaakt is het grote Nederlands oranje dames team en dat begon allemaal bij HandbalSchool Twente.

Tijdens de HandbalSchool Twente trainingen heb ik veel 

geleerd en veel op mijn donder gehad, toen onder leiding  

  van Edwin kippers. Ik was altijd het drukste en misschien  

          wel irritantste kind van de groep. Als Edwin dan wat         

                aan het uitleggen was, was ik lekker een balletje      

                   aan het gooien tegen de muur. 
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Ik ben van DSVD C1 daar dames 2 gegaan en zo ook door-
gestroomd naar dames 1. Die toen de tijd promoveerde 
naar de eredivisie onder leiding van Jildou Dijksta en Olga 
ten Hove. Mijn eerste minuten of beter gezegd secondes 
waren mijn veertien seconde shine tegen Quintus. 

Ik mocht mee in de aanval maar toen veranderde hun 
dekking weer dus moest ik er weer uit, maar dat hoort er 
allemaal bij. Rond mijn 16e werd ik geselecteerd voor Jong 
Oranje en heb daar tot aan mijn laatste U20 toernooi  bij 
gezeten.

HANDBALACADEMIE
In mijn 17e jaar kwam ook de HandbalAcademie in beeld, 
ik weet nog dat ik heel erg twijfelde of ik dat nou wel 
moest doen. Zo ver van huis, alleen maar bezig zijn met 
handbal. Ik wist niet of dat wel iets voor mij was.

We trainen daar twee keer op een dag, in de ochtend 
kracht en in de middag bal, en tussendoor gingen we naar 
school. Daar kwam ik binnen als een flierefluiter, ik vond 
handbal leuk en ik deed maar wat en blijkbaar deed ik dat 
goed en ging daar weg als een prima handbalster. 
Na 3 seizoenen DSVD heb ik de stap gemaakt naar toen 
landskampioen VOC Amsterdam. 

“Ik kwam binnen als 
flierefluiter en ging weg 

als prima handbalster”

NA DE SCHRIK WEER BIJ DE LES
Als ik er nu op terug kijk misschien ook niet heel handig. 

Dan schreeuwde Edwin weer mijn naam en dan schrok ik 

altijd dat ik meteen mijn bal weer pakte en luisterde. Als ik 

er aan terug denk moet ik er zo hard om lachen. 

VAN OLYMPIA NAAR DSVD
Met de trainingen op de HandbalAcademie schreeuwde 
Edwin voor de grap nog wel eens mijn naam en dan stond 
ik echt weer net als dat meisje van vroeger geschrokken 
op te kijken wat ik fout aan het doen was haha. Rond mijn 
14e heb ik de stap van Olympia naar DSVD in Deurningen 
gemaakt. Via HST ben ik toen geselecteerd voor  het  RTC. 

VOC • AMSTERDAM

Samen met mijn handbalmaatjes Lynn Kuipers, Malene Froeling en Rianne van Rijnsoever 
reden onze ouders ons één keer in de week op en neer naar Emmen om daar op regionaal 
niveau te trainen en ons beter te maken voor in de competities.

DSVD • DEURNINGEN



Na 2 seizoenen VOC heb ik de overstap naar de Spaanse 
competitie gemaakt. Voor veel mensen is Spanje niet be-
kend als handballand. Moet je eerlijk toegeven dat ik dat 
eerst ook niet wist. Ik wou een stap maken om eerst te 
kijken of het buitenland wel wat voor me is.

In een kamertje zitten en wachten op de volgende trai-
ning was toen nog niet helemaal mijn ding, ik wou er iets 
buiten hebben. En dat werd de Spaanse zon in Elche. Nu 
halvewege het seizoen ben ik blij met de keuze die ik heb 
gemaakt. 

“Handballen bij Elche 
onder de Spaanse zon”

WK U20 • CELJE SLOVENIE • BRONS 

ELCHE • SPANJE

NEDERLANDS TEAM

MET ORANJE NAAR HET EK
En met als kers op de taart mocht in eind 2022 met het 
Nederlands Team mee naar het EK! Ja, het klinkt nog 
steeds gek als ik vertel dat ik gewoon mee was.  

Eerst de Golden League: Mooi meedraaien, sfeer proeven 
en mijn eerste minuten gemaakt, ik zeg heel eerlijk dat 
ik niet had verwacht dat ik mee zou gaan naar het EK. Ik 
had net mijn eerste 2 Interlands, maar mijn naam stond 
er toch echt.

“Blijf hard werken, in jezelf geloven, 
vertrouwen hebben in jezelf, niet bang 
zijn om het anders te doen en vooral 

lekker genieten van het spelletje! 
Dan komt de rest vanzelf!”

• Pipy Wolfs •

Van tevoren wist ik dat ik niet veel zou 
spelen en dat ik het veld in mocht alleen 
als het scorebord dat zou toelaten. 

Ik ben super super super dankbaar voor 
de kansen die ik heb gekregen en dat 
smaakt natuurlijk naar veel meer!!


