
      CLUBBLAD VAN DE OMNI-SPORTVERENIGING HELLAS 
 
85e jaargang, nummer 17                                       26 maart 2012  
 

 

Van de Voorzitter 
 
 
HELLAS 85 JAAR 
Hieperdepiep HOERA…. we zijn 85 jaar. Bescheiden hebben we onze verjaardag gevierd (ik heb een 
blauwwit ijsje gekocht op 15 maart en op jullie allemaal getoast). Maar op 7 april gaan we het echt 
vieren. Dan wordt van 19.00-21.00 uur aan de Laan van Poot de receptie ter ere van het bereiken van 
deze mooie leeftijd gehouden. Iedereen – leden, ouders van leden, oud-leden, vrienden, sponsoren – 
is van harte welkom op de receptie. Een receptie die langzaam over zal gaan in een klein feestje, 
want dat hoort ook bij een verjaardag. Ik hoop u allemaal te treffen op 7 april!! 
 
Selecties 
De HS hebben het zeer zwaar in de playdown. Drie wedstrijden gespeeld en nog geen enkel punt. 
Aalsmeer werd vorige week verloren. Swift Arnhem versloeg gisteren onze mannen. Het verhaal 
herhaalt zich steeds. We spelen goed, creëren kansen en missen deze vervolgens. Dat moet dus die 
laatste drie wedstrijden gewoon anders. Die ballen moeten er gewoon in. Daar zullen we ons met zijn 
allen achter zetten. Iedereen zal de komende weken jullie wedstrijden bezoeken om met z’n allen als 
één blok achter jullie te staan. Wij geloven in jullie, wij geloven in die winst-partijen…. de kansen 
creëren jullie al….ze vanaf nu ook afmaken. 
 
Dames 1 heeft het goede spel in de playoffs doorgezet tegen SEW. Het leidde niet tot winst, maar in 
een nipte nederlaag. Wat belangijker was dan het verlies, was dat we onszelf laten zien dat we, zelfs 
met een door blessures geteisterde ploeg (Lisanne en Jolanda speelde nog steeds niet mee door 
blessures), sterk genoeg zijn om van elke ploeg te kunnen winnen. Met Talisa als motor van de ploeg, 
Angelique die steeds makkelijker de lijnen uitzet in de aanval, Kirsten die (bijna) elke pingel er 
gewoon in knalt, Shantella ijzersterk in de verdediging en met mooie schoten in de aanval, Ana en 
Marlen die blijven gaan in de hoeken, Denise die net zo makkelijk van de rechtsopbouw doorschuift 
naar de cirkel, keepsters die er staan, iedereen laat gewoon zien dat we sterk zijn. Ik zeg: die beker 
lonkt echt !! 
 
Jeugd 
De mannen A1 doen het beregoed. Afgelopen week werd gewonnen van Quintus en dus stond men 2 
punten los van de nummer 2 in de competitie Swift. Duidelijk is dat men reeds een plek op het 
Nederlands Kampioenschap heeft verdiend, maar ze wi-llen de competitie ook graag winnend 
afsluiten. Dat betekent dat ze a.s. zondag om 12.20 uur thuis tegen Aristos na winst een 
beslissingswedstrijd af kunnen dwingen voor het kampioenschap. Neso, Marco en mannen A: heel 
veel suc6 !! 
 
Verder is het goed niet te vergeten om de kampstrookjes voor het Voorjaarskamp (rond Hemelvaart) 
in te leveren. De voorbereidingen zijn in gang gezet. 
 
Jantje Beton 
Onder de bezielende leiding van Niek Wissink hebben we dit jaar weer een prachtige opbrengst: De 
bruto opbrengst is: € 2.990.81. Na aftrek van wat kosten is de helft voor Hellas. Alle collectanten bij 
elkaar hebben weer een mooie bijdrage aan Hellas geleverd. Bedankt allemaal en tot volgend jaar! 
Anneke van Zanen-Nieberg (voorzitter) 
 
 



 
 

 

 

Hellas 85 jaar! 
Uitnodiging 

 
Voor alle leden, ouders van leden, oud-leden en 
genodigden op 7 april 2012:  

Receptie van 19.00 uur tot 21.00 uur 
Met optreden van het Hellas-kinderkoor en uitreiking 
van het eerste exemplaar van het jubileumboek. 
Feest van 21.00 uur tot 01.00 uur met muziek verzorgd 
door Brandon! 

Wij zien jullie graag allemaal! 
 
 
Op 26 mei 2012 Familiedag Voor alle leden, ouders van 
leden en oud-leden. Meer informatie volgt.  

 
 
 
 



 
Redactie 
Kopij voor de eerstvolgende Helleen kun je aanleveren tot maandagavond  9 april  a.s. 20.00  
uur via het emailadres: helleen@hvhellas.nl.  
 
Alp d’Huez 
Beste Hellenen, 
Op 6 juni zal ik samen met mijn moeder de Alp d’ Huez gaan beklimmen.  
Dit gaan we doen om de strijd met kanker aan te gaan onder het motto opgeven is geen optie! 
 
Hierbij willen we zoveel mogelijk geld inzamelen voor het KWF om ooit op een dag te kunnen zeggen, 
kanker is te genezen!! Wilt u mij hierin steunen klik dan op deze link:  
 
http://deelnemers.alpe-dhuzes.nl/acties/jolandaboks/jolanda-boks/actie.aspx  
Groetjes, Jolanda Boks 
 
 

 
 

 
Meld je aan voor Jazzin’ The Hague 2012 
 

Er wordt dit jaar een nieuw jazzfestival in Den Haag georganiseerd in het World Forum Theater: Jazzin’ 

The Hague.  

 

Hellas is wederom van de partij om de toiletten te bemensen op de oude vertrouwde locatie, met een 

nieuw evenementenbureau als organisator (bekend van Beatstad en Parktheater). 

 

Jazzin’The Hague vindt plaats op vrijdag 1 juni en zaterdag 2 juni. 

We doen een beroep op alle leden, vrienden en familie om een dusdanig aantal vrijwilligers op de been te 

krijgen dat we elkaar voldoende kunnen aflossen en tussen de bedrijven door nog volop van de muziek 

kunnen genieten. 

 

Hellas kan extra inkomsten goed gebruiken, dus geef je bij ons op met vermelding van de dag(en) dat je 

aanwezig kan zijn. 

 

Groeten, 

Martin en Désirée 

 
Martin Potma 

Tel: 06-29254548 

E-mail: martin.potma@tiscali.nl 

 

Désirée Hendriks 

Tel: 06-16016534 

E-mail : boudendesi@casema.nl 

 

 

Het programma van Jazzin The Hague is te vinden op: http://www.jazzinthehague.nl 

Meer is te vinden op : http://www.atevents.nl/nieuwe-website 
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