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Van de Voorzitter 
 
Zaalseizoen ten einde op 12 mei: DS laatste wedstrijd aan LvP 
Het zaalseizoen loopt langzaamaan op haar einde. De kampioenschappen zijn verdeeld; alleen de 
kampioenspoules van de eredivisie moeten nog afgerond worden. Dat betekent voor onze dames dat 
ze a.s. zaterdag op 12 mei hun laatste wedstrijd van het seizoen spelen. Na de klinkende overwinning 
afgelopen zondag op SEW zou het mooi zijn als IEDEREEN gewoon komt kijken. Jong, oud, spelend, 
niet-spelend…nog een zaterdagavond aan de Laan van Poot, aanvang 20.30. Na afloop van de 
wedstrijd nemen we dan afscheid van Marlen en Kirsten, die na vele mooie jaren hebben besloten 
hun carrière te beëindigen.  
 
De meiden B spelen voorafgaand aan de dameswedstrijd een oefenwedstrijd tegen de B-meiden van 
VELO. Deze wedstrijd start om ongeveer 18.30 uur, ook daar is iedereen van harte welkom. 
 
Veldseizoen van start 
Het veld of bij regen het semi-binnenseizoen is ook weer gestart. Het weer zit nog niet altijd mee, 
maar in het zonnetje uit de wind is het (zelfs als er een koude wind staat) best te doen…. en bij regen 
(wat een fijne regel is dat toch) gewoon naar binnen. Het is best wennen voor iedereen. Vallen is 
geen pretje meer, de wind is soms mee en soms tegen, de bal is droog en de bal is nat… allemaal 
lastige omstandigheden waar je als handballer eigenlijk alleen maar beter van wordt. Je leert met 
tegenslagen omgaan en je leert dat het niet uitmaakt hoe slecht de bal is…. je moet hem er gewoon 
ingooien om te winnen. Kortom: iedereen heeft weer veel plezier in de frisse lucht, hoewel vallen nog 
steeds niet aan te raden is. 
 
Beachhandbal van start vanaf 30 mei !!!! 
Voor alle jeugdgroepen zal er weer beach handbaltraining verzorgd worden vanaf woensdag 30 mei 
elke woensdag (minimaal tot eind juni). De tijden zullen binnenkort op de site worden geplaatst, zodat 
iedereen weet: WANNEER en WAAR het is !! 
 
Er bestaat een kans dat we dit jaar naar een andere strandtent gaan dan voorgaande jaren. Daar 
horen wij binnenkort (rond half mei) meer over. Dus hou de site in de gaten !!! 
 
Agenda 

- 12 mei: laatste wedstrijd van de DS dit seizoen: 20.30 uur LvP 
- Voorjaarskamp: wo 16/5 – zo 20/5 
- Vanaf 30 mei BEACHHANDBAL voor ALLE jeugdgroepen 
- 22 juni: ALV 2011/2012 
- 24 juni: familiedag incl. Kersentoernooi !!! 

Anneke van Zanen-Nieberg (voorzitter) 
 
Redactie 
Kopij voor de eerstvolgende Helleen VOORAL HEEL VEEL VERSLAGEN VAN HET KAMP !!!! kun je  
aanleveren tot maandagavond  21 mei  a.s. 20.00 uur via het emailadres: helleen@hvhellas.nl.  
 
 
 
 
 

mailto:helleen@zonnet.nl


Jarig de komende 2 weken zijn: 
10 mei  Jet van Bergen en Henegouwen, Sven Budding en Robin Meijer 
11 mei  Jennifer v.d. Lans, Mevr. Wil Lieuwes-Fial en Isabel v.d. Stap 
12 mei  Tatum Jansen en Amber Taal 
13 mei  Maudy Zuidema 
14 mei  Anne Stet 
17 mei  Isa Bekink en Chiara Spaans 
18 mei  Mercedes Zonnenberg 
20 mei  Sarissa Bong, Maud Joostens, Allan en Max Yung 

 
Allen van harte gefeliciteerd! 
  

Adresgegevens: 
Het is erg belangrijk dat de ledenadministratie over de juiste adres gegevens van onze leden 
beschikt. 
Ben je in het afgelopen jaar verhuisd en heb je dit nog niet doorgegeven, stuur dan s.v.p. een mail 
met je juiste adres naar ledenadministratie@hvhellas.nl  

Ook als jouw e-mail adres of telefoonnummer gewijzigd is, hoor ik dat graag. 
 
Opzeggen lidmaatschap: 
Het lidmaatschap wordt ieder jaar stilzwijgend verlengd, wanneer er geen opzegging vóór het begin 
van het nieuwe seizoen is binnen gekomen. Jouw inschrijving brengt ook voor de vereniging kosten 
met zich mee. Ben je van plan aan het eind van het seizoen te stoppen met handbal bij Hellas, laat dit 
dan zo spoedig mogelijk weten. Wanneer ik 01 juli 2012 niets heb gehoord, ga ik ervan uit dat je 
gewoon het komend seizoen lid blijft en ben je een heel jaar contributie verschuldigd. Opzeggen is 
eenvoudig en mag gewoon per e-mail aan ledenadministratie@hvhellas.nl 
 

Op 30 juni 2012 zijn de spelerspassen van onderstaande mensen verlopen. Staat je 
naam hieronder, stuur dan, indien mogelijk, digitaal je pasfoto naar: 
ledenadministratie@hvhellas.nl Wel graag de naam van de speler in de mail ver-
melden. Wanneer je geen pasfoto digitaal kan versturen, lever dan je pasfoto in bij je 
coach/trainer. 
 
Naam   Relatiecode Geb.datum Leeftijdscatagorieën 
Bal, I.   ZS749LY  09-08-1961 Senioren (D) 
Barendrecht, M. ZS749JW  11-07-1963 Senioren (H) 
Barendse, M.  ZS749Q5  28-01-1974 Senioren (H) 
Barendse, S.  ZS749R6  01-06-1975 Senioren (D) 
Benghanem, S. ZS998KZ  10-12-1993 A-Jeugd (H) Senioren (H) 
Berest, P.M.  ZS935DN  01-05-1995 A-Jeugd (D) 
Berns, E.  ZS755GM  12-02-1972 Senioren (D) 
Boks, J.  ZS834NN  03-01-1988 Senioren (D) 
Brave, T.  ZS999WG  10-10-1996 B-Jeugd (D) 
Brehler, A.  ZS757FR  07-10-1993 A-Jeugd (D) Senioren (D) 
Budding, W.  ZS750DY  06-12-1951 Senioren (D) 
Calia, G.  ZT048PX  05-11-1996 B-Jeugd (D) 
Commandeur, M. ZS790NU  25-08-1993 A-Jeugd (H) Senioren (H) 
Damen, R.  ZS750L8  28-01-1980 Senioren (H) 
Dekker, N.  ZS920DX  17-10-1993 A-Jeugd (D) Senioren (D) 
Dijk, M. van  ZS757S6  09-04-1961 Senioren (D) 
Dittmar, R.  ZT042TJ  23-02-1999 C-Jeugd (D) 
Domin, P.  ZV540NO  06-09-2000 C-Jeugd (H) 
Dulk, K. den  ZS969JM  04-10-1955 Senioren (H) 
Duren, J. van  ZT048NV  29-04-1995 A-Jeugd (D) 
Duren, R. van  ZW272VD  08-02-2001 C-Jeugd (D) 
Eckhardt, K.  ZT042SI  19-09-1998 B-Jeugd (D) 
Englebert, F.  ZV625RA  25-09-1996 B-Jeugd (D) 
Ent, D. van der ZW453PE  05-01-2003 D-Jeugd (D) 
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Naam   Relatiecode Geb.datum Leeftijdscatagorieën 
Favre, N.  ZS955WI  11-04-1997 B-Jeugd (D) 
Ghaleb, Y.  ZS992RO  28-04-1993 A-Jeugd (H) Senioren (H) 
Helden, E. van ZW067WC  17-11-1977 Senioren (D) 
Hendriks, A.  ZS702NB  30-10-1995 A-Jeugd (D) 
Hofland, E.  ZS749KX  05-03-1967 Senioren (H) 
Hofland, V.  ZS752ZW  17-02-1971 Senioren (H) 
Hofman, T.  ZS700MY  16-07-1956 Senioren (H) 
Hofstra, A.  ZS895RQ  06-11-1994 A-Jeugd (D) 
Hofstra, Q.  ZS957TL  05-09-1997 B-Jeugd (H) 
Holman, R.  ZT281TE  17-12-1993 A-Jeugd (H) Senioren (H) 
Husselin, S.  ZW057HQ  17-11-1980 Senioren (H) 
Ingen, L. van  ZS893B4  10-10-1969 Senioren (H) 
Jong, G. de  ZW396FQ  03-10-1994 A-Jeugd (H) 
Kampen, J.M. van ZS749N2  01-07-1963 Senioren (D) 
Knegt, N. de  ZS943S3  14-12-1993 A-Jeugd (H) Senioren (H) 
Kouijzer, O.  ZW678PJ  10-08-1999 C-Jeugd (H) 
Ladiray, J.  ZW674FV  16-03-2000 C-Jeugd (D) 
Lans, J. van der ZW830JD  11-05-1998 B-Jeugd (D) 
Lieshout, A. van ZW240ZQ  23-07-2001 C-Jeugd (D) 
Maas, H.  ZS752GD  27-04-1972 Senioren (H) 
Maquelin, D.  ZS769F4  12-02-1988 Senioren (D) 
Meijer, T.  ZS756V6  19-01-1993 A-Jeugd (H) Senioren (H) 
Olphen, A. van ZS769G5  13-04-1988 Senioren (D) 
Oosterbaan, S. ZS754PS  01-04-1966 Senioren (D) 
Passchier, S.  ZV401XU  17-06-2000 C-Jeugd (D) 
Popescu, R.T.  ZW623CY  07-10-1997 B-Jeugd (H) 
Potma, M.  ZS752DA  01-06-1965 Senioren (H) 
Quataert, I.  ZS741ZO  25-12-1993 A-Jeugd (D) Senioren (D) 
Ravensbergen, B. ZS779TN  14-03-1993 A-Jeugd (H) Senioren (H) 
Schuit, M.  ZW272TB  10-11-2001 C-Jeugd (D) 
Schuit, S.  ZW272WE  10-11-2001 C-Jeugd (H) 
Stet, A.  ZS751C6  14-05-1985 Senioren (D) 
Stet, N.  ZS749S7  18-12-1951 Senioren (H) 
Stet, W.  ZS750ZM  25-05-1983 Senioren (H) 
Straaten, J. van ZT017LB  12-12-1993 A-Jeugd (H) Senioren (H) 
Tramper, J.  ZS989BO  03-07-1998 B-Jeugd (D) 
Tuik, L.  ZS926JR  27-03-1971 Senioren (D) 
Valk, P. v.d.  ZT825Y9  26-04-1996 B-Jeugd (D) 
Visser, M.  ZS749P4  26-02-1958 Senioren (H) 
Vliet, L. van  ZS882BU  15-11-1988 Senioren (D) 
Vliet, R. van  ZS993PP  24-04-1963 Senioren (H) 
Vollebregt, M.  ZW600JY  21-03-2003 D-Jeugd (D) 
Voncken, H.  ZW625VP  03-02-2002 D-Jeugd (H) 
Willgeroth, J.  ZW600GV  14-04-2000 C-Jeugd (H) 
Wissink, N.  ZS749DQ  21-10-1943 Senioren (H) 
Yung, A.  ZT042XN  20-05-1997 B-Jeugd (H) 
Yung, M.  ZT042YO  20-05-1997 B-Jeugd (H) 
Zanen, M. van  ZW428BY  18-01-2001 C-Jeugd (D) 
Zanen, R. van  ZV451X5  03-09-1999 C-Jeugd (D) 
Zanen-Nieberg, A. v ZS754BE  30-12-1963 Senioren (D) 
Zuilen, C. van  ZS757NZ  25-09-1993 A-Jeugd (D) Senioren (D) 
Zundert, Y. van ZW467RX  31-01-2002 D-Jeugd (H) 
 
Groetjes, 
Petra Hofstra, Ledenadministratie 
 
 
 



 
 

 
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    Desiree Henddriks 
Tel: 06-29254548   Tel. 06-16016534 
E-mail: martin.potma@tiscali.nl  Email: boudendesi@casema.nl 
 
Het programmama van Jazzin The Hague is te vinden op: http://www.jazzinthehague.nl 
Meer is te vinden op : http://www.atevents.nl/nieuwe-website 
 

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 
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Jeugd 

 

KAMP ……. KAMP ……..KAMP ………… 
 
Over 1,5 week dan is het weer zover! De Hellas jeugd gaat heel veel gezellige spelletjes doen in de 
bossen van Den Hout (vlakbij Oosterhout). En heel af en toe een beetje slapen in het kamphuis 
AHOY en natuurlijk EEN HELEBOEL PLEZIER maken! 
 
Nog even alle belangrijke informatie op een rijtje : 
 
Datum: woensdag 16 mei t/m zondag 20 mei 2012  
Verzamelen: woensdag 16 mei 17.45 uur parkeerplaats Laan van Poot 
Vertrek bus: 18.00 uurW 
Terug:  zondag 20 juni tussen 15.30 en 16.00 uur, Laan van Poot    
 
Zorg dat je thuis al gegeten hebt. Als we op kamp aankomen, eten we nog wel een broodje, 
maar geen uitgebreide maaltijd. 
 
 
WAT MOET JE IN IEDER GEVAL MEENEMEN: 
 

 Slaapzak, kussen(+sloop), hoeslaken(voor om je matras) 

 Pyjama 

 Toiletartikelen, handdoeken, doucheslippers 

 Sportkleding (niet je sponsortrainingspak), sportschoenen 

 Regenkleding, laarzen 

 Gewone kleding en schoenen 

 Zwemkleding 

 Korte en lange broeken 

 T-shirts, ondergoed en veeeeeeeeeeeeeeel sokken (alles genoeg voor 4 dagen kamp) 

 Wit, oud T-shirt, een krant, 2 wasknijpers en een verfkwast 

 Zaklamp 

 bord, beker, bestek en theedoek (met je naam erop) 

 Rol lekkere koekjes (inleveren bij de leiding) 

 Eventuele medicijnen 

 Knuffel 

 Vuilniszak voor je vieze kleren 

 Beetje zakgeld om in ons “winkeltje” iets te kopen 
 
Wat je zeker thuis moet laten: 
 

 Alle alcoholische dranken,energiedrankjes,scheerschuim,slagroom en andere zooi!! 
 

 Mobiele telefoons mogen niet mee ’t bos in,’t sportveld op of mee aan tafel. 
LAAT DUS MAAR THUIS, JE RAAKT ‘M ALLEEN MAAR KWIJT! Als je je mobiel wel 
meeneemt, dan lever je hem/haar om 20.00 uur in en je krijgt hem/haar bij het ontbijt 
weer terug. Zorg dat je naam er op staat. 

 
Voor adresinformatie: vraag je trainer! 

 
 
 
 
 


