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Dit is het jaarverslag van Omni Sportvereniging Hellas. Door inbreng van velen krijgt u in 

dit verslag een goed overzicht van de vele activiteiten die in dit seizoen hebben 

plaatsgevonden. Daarmee is weer een jaar Hellas vereeuwigd! 

 

Met dank aan iedereen die hier aan bijgedragen heeft. 

 

Algemeen (Anneke van Zanen) 

Je neemt je elk jaar weer voor om je niet te laten verrassen in een seizoen, maar 

wonderwel gebeurt er elk jaar wel weer iets bijzonders. Ik heb dan ook door de jaren 

heen geleerd dat je je niet meer moet verbazen over het feit dat zaken anders lopen dan 

je had bedacht, maar dat je vooral moet leren omgaan met de kans die die verandering 

met zich meebrengt! En ik verzeker u, wij hebben afgelopen jaar weer veel kansen 

gekregen. 

 

Handballend zijn we zeer trots op de mannen A-jeugd, die een zeer goed seizoen afsloten 

met een Nederlands kampioenschap. Dat was enigszins onverwacht, maar gezien het 

sterke team en de zeer goede begeleiding volledig terecht. Dat het eerste herenteam 

degradeerde heeft natuurlijk pijn gedaan. Het besef dat dit team intact blijft en duidelijk 

nog kan groeien gecombineerd met de sterke A-jeugd die achter hun aankomt, maakt 

dat dit weer voldoende kansen geeft om komend seizoen weer voor het kampioenschap 

te gaan. Bij de dames kenden we diverse blessures, vertrok Sarah naar Duitsland en 

namen we aan het einde van het seizoen afscheid van diverse speelsters. Het zat dus 

een seizoen niet mee, maar daardoor kregen enkele jeugdspeelsters wel de kans om hun 

debuut in het eerste te maken. Kansen pakken, dat is waar het om gaat. Je krijgt in de 

topsport niets cadeau, de kansen moet je zelf afdwingen. 

Bij de jeugd hebben we met name een zeer sterke gemengde D-jeugd gezien, die zelfs 

zo sterk zijn dat ze op het veld in een C-poule kampioen zijn geworden. De mannen B 

vonden Nederland te klein en hebben zelf hard gespaard om naar een toernooi in 

Duitsland te gaan. En eigenlijk kunnen we over elk team wel zeggen dat ze weer het 

beste uit hun zelf hebben gehaald afgelopen seizoen. 

 

En hoe zit het dan met de 85-jarige? Wel wij hebben in het begin van het seizoen 

afscheid moeten nemen van een bijzondere Helleen. Gerard Fokke is ons ontvallen en 

met hem is een markante integere Helleen verdwenen, maar voor altijd in het hart 

gesloten.  

De receptie voor het 85-jarig bestaan was een mooi moment. Alle oudvoorzitters en vele 

oudleden hebben een persoonlijke bijdrage geleverd aan een speciaal jubileumboekje en 

vele van hen waren ook aanwezig om dit met elkaar te vieren. De verjaardag is echter 

nog niet afgelopen en zal in 2012 nog vervolg krijgen, want we zijn een jaar lang 85 jaar! 

 

Financieel zijn het momenteel barre tijden. Ook Hellas wordt hierdoor geraakt. Het is 

lastig om sponsoren aan ons te binden en een aantal van onze partners bezorgden ons 

financiële lasten. Dit was allereerst The Hague Jazz dat vorig geen geld overmaakte voor 

gedane arbeid en dit jaar Jazzin’The Hague dat het festival vroegtijdig afzegde. 

Daarnaast moeten wij allemaal bijdragen aan de tekorten bij het (landelijk) NHV, 
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waardoor ook wij het laatste vet op de botten kwijt zijn. We zullen hier met z’n allen aan 

moeten trekken om van dit onderwerp een kans te maken. 

 

En met z’n allen doen we het ook elk jaar weer. Dankzij de inzet van iedereen wordt het 

elk jaar weer een mooi seizoen. Ik wil daarom iedereen bedanken die een bijdrage heeft 

geleverd en voor het vertrouwen dat u aan ons – het bestuur - geeft. Ik hoop dat we 

volgend jaar weer op uw bijdrage en steun mogen rekenen,  want wij hebben er weer zin 

in en er is weer genoeg werk aan de winkel. 

 

Jaarverslag Penningmeester (Peter Hofstra) 

Dit seizoen merken we steeds meer dat ook HV Hellas last krijgt van de crisis. 

Bedrijven kijken goed in hun boekhouding waar zij nog op kunnen bezuinigen en komen 

dan al snel uit bij de sponsorbedragen. Dit seizoen heeft een aantal sponsoren nog wel 

de rekening overgemaakt maar ook gelijk voor volgend seizoen hun contract opgezegd. 

 

Ook hebben we een aantal tegenvallers te verwerken gekregen. Aan het begin van dit 

seizoen kregen we het bericht dat The Hague Jazz failliet was gegaan en daardoor onze 

vordering niet meer incasseerbaar was. Heel erg treurig voor al die vrijwilligers die vorig 

jaar tijdens dit evenement zich met hart en ziel hebben ingezet voor onze club. 

 

Maar er was ineens weer hoop op het nieuwe Jazz Inn festival wat zou komen in het oude 

vertrouwde World Forum. Martin Potma was er zeer snel bij om via zijn contacten weer 

de wc te bemachtigen. Alles was door hem geregeld en er hadden zich als vanouds veel 

vrijwilligers aangemeld. Maar ook toen was het een grote teleurstelling om te moeten 

vernemen dat het festival werd afgelast omdat er te weinig kaarten waren verkocht.  

 

Onder leiding van Niek Wissink is er door veel vrijwilligers de Jantje Beton collecte 

gelopen. Gedurende een aantal avonden is er door de gezamenlijke inzet een mooi 

bedrag voor de club opgehaald. 

 

Dit seizoen hebben we helaas met een negatief saldo moeten afsluiten door alle 

tegenslagen die te verduren hebben gekregen. Ook voor de toekomst moeten we als club 

alle zeilen bijzetten om op het hoogste niveau te blijven kunnen handballen. 

 

In ieder geval wil ik iedereen bedanken die zich hebben ingezet om extra financiële 

middelen voor de club hebben binnen gehaald.  

 

Sportcomplex Laan van Poot (Anneke van Zanen) 

De Gemeente blijft onduidelijk over de voortgang van het project Zuiderpark en daarmee 

is ook nog steeds onduidelijk wat de plannen zijn voor de HALO aan de Laan van Poot. 

Duidelijk is inmiddels dat er voor 2016 niets gebeurt, omdat de financiering voor de 

plannen op het Zuiderpark simpelweg niet rond is.  

Wij zijn inmiddels met de convenantpartners, Haag Atletiek en de Vogelwijkvereniging 

bezig om plannen verder uit te werken. Namens Hellas zijn Loek van Bergen en 

Henegouwen en Wessel Stet vertegenwoordigt in deze werkgroep. De uitwerking is 
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uiteraard weerbarstig en heeft nog niet geleid tot een uitgewerkt concept, maar we zijn 

wel stappen verder. Komende maand zal er weer bestuurlijk overleg met de 

convenantpartners plaatshebben, waarna wij na de zomer jullie, maar ook de relevante 

partijen (gemeenteraadsleden sport en de gemeente) nader zullen informeren. 

 

NHV (Anneke van Zanen) 

De eenwording binnen het NHV loopt nog niet zo’n vaart. Gesprekken tussen het bestuur 

van de afdeling Zuid Holland en het landelijk NHV verlopen stroef en leidden niet altijd 

tot gedeelde inzichten. Dit leidt ertoe dat nog onduidelijk is hoe het éénwordingsproces 

de komende periode gaat lopen. Er zijn geluiden die aangeven dat per 1 juli alle taken 

overgeheveld worden naar het NHV Landelijk, maar wij hebben nog nergens daarover 

een formeel besluit gezien. Dus wij wachten af wat er gaat gebeuren. 

Overigens heeft het NHV, mede gezien de financiële consequenties, moeten besluiten om 

de organisatie van het EK eind 2012 in Nederland te moeten teruggeven aan de EHF. Na 

de niet-plaatsing voor de Olympische Spelen  in Londen was dit in korte tijd een tweede 

tegenvaller voor het NHV. Welke consequenties het teruggeven van het EK heeft voor de 

positie van het nationaal damesteam is vooralsnog niet helder. Hierover wordt op korte 

termijn een standpunt van het EHF verwacht. 

 

Communicatie/PR (Jacqueline van Kampen) 

Het belangrijkste wapenfeit in dit seizoen is de geheel vernieuwde site. De poging van 

vorig seizoen bracht ons niet wat we ervan verwacht hadden. Een verse ploeg meldde 

zich aan in de vorm van René van Zundert en Jeen de Jong.  

We zijn voor de techniek overgegaan op ‘open source’ software, zodat we altijd over de 

nieuwste mogelijkheden beschikken. De foto’s worden eenvoudig gepresenteerd via een 

koppeling met Picasa. Voor alle foto’s op de site zorgt ook nu weer Jet. 

 

Voor de verzending van de Helleen en algemene berichten zijn alle mailadressen 

ondergebracht in een gmail-account. Doelstelling voor komende periode is om deze 

adressen zoveel mogelijk te schonen en goed te organiseren. 

 

Jet heeft dit jaar de status van officiële sportfotograaf gekregen! Regelmatig fotografeert 

zij nu ook voor de krant of voor www.haagsetopsport.nl. Een site die veel aandacht aan 

Hellas besteed. Ook zijn er dit seizoen een paar mooie films rondom de selectie gemaakt. 

 

Ook dit seizoen prijkte iedere week een verslag van Peter Lotman in de Haagse 

sportbijlage van het AD. Ook stuurde hij meteen het verslag naar ons door zodat wij een 

mooie collectie artikelen op onze site hebben. Dank daarvoor!! 

 

Barcommissie (Leander van Ingen) 

De barcommissie kan met een redelijk tot zeer goed gevoel terugkijken op het afgelopen 

verenigingsjaar. We hebben de begrote opbrengsten gehaald en daarnaast ook nog wat 

investeringen kunnen doen. Zo zijn er nieuwe terrasbanken en tafels aangeschaft, zijn er 

hanglampen opgehangen en is de vaatwasser weer gereviseerd en is er daarvoor een 

onderhoudscontract afgesloten. Tevens hebben we (met dank aan Chung See) nieuwe 

http://www.haagsetopsport.nl/
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tweedehands tafels en stoelen gekregen voor in de clubtent. Er is ook een mooi nieuw 

prijzenlijstbord gemaakt door René en is er een muisproof, ijzeren kast gekomen voor de 

voorraad. We hebben afscheid genomen van de bierpomp en zijn definitief overgestapt 

op flesjes bier. Het afgelopen jaar zijn we afgestapt van het indelen van de bardiensten 

via de contactouders en zijn we weer zelf de bardiensten gaan indelen. Dit is tot op 

zekere hoogte redelijk goed verlopen. Probleem blijven de vele wedstrijdwijzigingen, 

teamwisselingen en het feit dat sommige ouders zich afmelden en geen vervanging 

regelen en/of vervanging kunnen regelen. De barcommissie bestond afgelopen jaar uit de 

volgende leden: Leander (voorzitter), René (barrooster), Wil (wisselbox), Arend 

(barrooster), Jill (decoratie), Olav (contactpersoon Triodus), Peter(penningmeester), 

Oswin (openen en sluiten),Sven (altijd aanwezig) en Maarten (inkoop). Ik wil alle 

barcommissieleden, mensen die bardienst gedraaid hebben en iedereen die iets heeft 

besteld aan de bar heel erg bedanken. We moeten immers niet vergeten dat onze 

vereniging voor een groot deel financieel afhankelijk is van de barinkomsten en zonder 

de betrokkenheid van velen zou de bar van Hellas niet zo gezellig zijn. We mopperen wel 

eens op onze clubtent, maar als ik in andere sportkantines rondkijk en daar dan ook nog 

eens naar de prijzen kijk, dan ben ik echt van mening dat we een heel gezellige plek 

hebben waar iedereen voor een zeer schappelijke prijs met elkaar kan praten over het 

leukste spelletje dat er is en natuurlijk over nog héél veel andere zaken.  

 

Kassadienst/begeleiding scheidsrechters (Jan Holzenbosch) 

Bovenstaande werd het afgelopen seizoen verzorgd door: Anneke-Toos, Wil-Els, Barbara-

Cindy, Annet-Mandy, Petra-Angelique, Wim en Jan. 

Ondanks dat er maar één echte topkassa was (heren-Quintus) werd de begroting op  

€ 500,- na gehaald. 

Volgend seizoen zullen Wil-Els Wim en Jan er niet meer bij zijn. 

  

Stichting Sporthal Hellas (Frits Rotteveel) 

Ook het afgelopen jaar hebben we met hangen en wurgen met een klein positief saldo 

kunnen afsluiten. Dit was mede het gevolg dat we gepland groot onderhoud (zoals het 

vervangen van de toplaag van de sportvloer) hebben moeten uitstellen vanwege de 

financiële situatie van de SSH. 

De gemeente verleent geen volledige subsidie meer en wij zullen per project een subsidie 

moeten aanvragen, waarbij wij in ieder geval een substantieel deel van de kosten zelf 

moeten dragen. 

Vanaf het nieuwe seizoen willen wij weer onderhoud gaan plannen. 

Om verder te bezuinigen op de uitgaven hebben wij het besluit genomen dat met ingang 

van het nieuwe handbalseizoen 2012-2013 er tijdens trainingen/wedstrijden etc.  geen 

gebruik meer gemaakt mag worden van “vaste” hars, maar uitsluitend nog van hars op 

waterbasis. 

Dit geeft voor eens een besparing op de schoonmaakkosten en kosten van diepreinigen 

van de sportvloer. Wel zullen wij als SSH een aantal potten hars ter beschikking stellen 

aan de vereniging. 
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Om er niet een geheel negatief verhaal van te maken zijn er ook nog een paar positieve 

punten te melden. 

Afgelopen zaalseizoen heeft de hockeybond in de wintermaanden de zaal gehuurd op 

zaterdag en dat willen zij ook dit jaar weer doen met een uitbreiding van het aantal uren 

en in maart hebben wij de Europese Kampioenschappen karate in de hal gehad en ook 

deze organisatie wil dit volgend jaar weer in de hal organiseren en voor de komende 

jaren.  

 

Selectieteams (Henk Baggerman/Peter Schuit en Arjan Starrenburg) 

 

Heren 

Het afgelopen seizoen waren Nico Stet en  Neso Saponjic verantwoordelijk voor de 

training van de groep en de coaching van de het eerste team. Edwin Hofland was het 

gehele seizoen uitgeschakeld vanwege een rugblessure. Bart Uijtdebroek verzorgde 

samen met Arold Holman wederom de keeperstraining en Ingmar van Oeveren was 

verantwoordelijk voor de krachttraining in het Halo Wellness Center.  

 

De spelersgroep bestond ook afgelopen jaar voor een heel groot deel uit hele jonge 

talenten.  

We zijn afgelopen seizoen, net als vorig seizoen, gestart met de simpele doelstelling om 

gewoon zo goed mogelijk te presteren en eigenlijk maar te zien waar we zouden 

uitkomen. In de reguliere competitie deden we het boven verwachting goed. Helaas lukte 

het ons niet om ook in de nacompetitie deze lijn consequent door te trekken. Uiteindelijk 

hebben we ons daardoor net niet kunnen handhaven in de eredivisie. 

Toch was het terugkijkend een leuk en leerzaam seizoen met een perfecte sfeer binnen 

de spelersgroep en ook binnen de technische staf en de begeleiding (Maudy Zuidema en 

Paul Wulffers).  

 

Voor komend seizoen blijft de technische staf gelijk. Ook de spelersgroep blijft in tact en 

wordt komend seizoen nog verder aangevuld met maar liefst zes jongens die overkomen 

vanuit de A-jeugd. Ook de begeleidingsgroep wordt uitgebreid. Yvonne Jungschlager gaat 

toe treden tot de begeleidingsgroep van heren 1.  

 

Voor komend seizoen zijn we optimistisch. Uiteraard willen we weer terug naar de 

eredivisie. We zullen er alles aan doen om die doelstelling te realiseren en komend 

seizoen promotie af te dwingen.  

 

Niet-selectieteams (Gerard de Jonge/Hans Bal/Hans Huisman) 

 

Dames 

Dit jaar bestond dames 3 uit 13 speelster, 3 minder dan vorig jaar. Een trend die voor 

volgend seizoen omgebogen moet worden, want het zou fraai zijn als een vereniging als 

Hellas met 4 dames teams de zaalcompetitie speelt. Dames 3 heeft alleen in de zaal 

gespeeld want er is onvoldoende animo voor het veld. De Jan Alma cup duurde slechts 

één wedstrijd tegen Oliveo. De competitie was wisselvallig. Er werd gewonnen van de 
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uiteindelijke kampioen, maar ook verloren tegen mindere tegenstanders. Degredatie 

werd fraai ontlopen door een leuke reeks in de eindfase met een zevende plaats als 

eindklassering. Dames 3 scoorde in de competitie bijna evenveel als de ploeg die derde 

eindigde. Het manco zat in de verdediging, waar dames 3 de meeste doelpunten tegen 

kreeg.  

Lars Schmidt was bereid om de trainingen en coaching over te nemen gedurende 

februari, maart en april en gaat ook volgend seizoen de trainingen en coaching 

verzorgen. Zorgelijk zijn echter de opzeggingen aan het eind van het seizoen (3), 

waardoor voor volgend seizoen aanvulling gewenst is.  

 

Heren 

Het afgelopen seizoen kwam heren 3 uit in de regioklasse C, na een intensieve 

voorbereiding met  oefenwedstrijden hebben we het helaas niet kunnen redden. Na 

afloop van een enerverende competitie kwamen we uiteindelijk een punt te kort om het 

vege lijf te redden. 

Diverse oorzaken zijn hiervoor aan te wijzen, een golf van pijntjes en blessures 

verhinderde te vaak om op volle sterkte aan te kunnen treden. Er kon onvoldoende 

scherp getraind worden, het was meer zaak om weer enigszins te herstellen van de 

inspanningen van het vorige weekend. Toch heeft de sfeer hier niet onder geleden, de 

ervaring, plus de nodige zelfkennis dat we allemaal toch een dagje ouder worden maakte 

het eenvoudiger om de bittere pil van weer een nederlaag eenvoudiger van zich af te 

zetten. De training en coaching werd door Hans Bal verzorgd, terwijl Hans Huisman de 

begeleiding en de randzaken voor zijn rekening heeft genomen. In een aantal gevallen 

hebben Jörgen de Groot, Frits Rotteveel en Maarten Visser deze taken overgenomen. 

De trainingen op de vertrouwde woensdagavond werden redelijk bezocht, een groep van 

tussen de 12 en 16 man waren meestal aanwezig. Moet gezegd dat dit hoofdzakelijk 

spelers van HS3 betrof. 

Komend jaar gaan de heren er hard aan werken om weer terug te komen op het niveau 

waar we al zoveel jaar op geacteerd hebben. Dit alles zal onder de bezielende leiding van 

een nieuwe trainer/coach gaan gebeuren, good old Edwin Hofland heeft zich bereid 

verklaart de trainen en de coaching te gaan verzorgen. 

Heren 4 heeft een succesvol seizoen achter de rug, de bezetting was over het algemeen, 

met uitzondering van het wintersportweekend, goed. Er waren wedstrijden bij met 6 

wissels, dat is in het nabije verleden wel eens anders geweest. Ook zij hadden met wat 

vervelende blessures te maken, Arjan met skiën wat in enkelproblemen resulteerde. 

Hinko, de man die nooit ergens last van heeft, verstapte zich tijdens de wedstrijd, 

kapotte knie tot gevolg. We hopen ze het komend seizoen weer fit aan de start te zien 

verschijnen.  

Op zich kunnen we als geheel toch wel terug zien op een geslaagd seizoen, een deel van 

de spelers is gaan proberen of het spelen in de buiten competitie nog beviel. Een groep 



 
JAARVERSLAG OMNISPORTVERENIGING HELLAS 

Seizoen 2011-2012 
 

 

7 
 

van 14 man is na afloop van het seizoen gaan mountainbiken in de Ardennen, dus het 

lijkt met de onderlinge sfeer wel goed te zitten.  

Recreanten (Jacqueline van Kampen) 

Met de recreanten is het dit jaar niet goed gegaan. Van een magere opkomst is het 

gegaan naar geen opkomst. Daarmee is een einde gekomen aan een hele leuke periode!  

 

Technische Commissie (Bernadette van der Linden) 

In september 2011 is vanuit de jeugdcommissie het initiatief genomen (opnieuw) te 

starten met een technische commissie. Het is belangrijk voor Hellas dat gestreefd wordt 

naar een eenduidig technisch beleid binnen de jeugdteams. Het is belangrijk dat trainers 

onderling afstemmen hoe Hellas haar jeugd het handbal aanleert. Een van de ambities is 

de jeugdploegen allemaal op het hoogste niveau te laten acteren. De technische 

commissie ondersteunt trainers en begeleiders met: 

- organisatie van clinics door toptrainers 

- opstellen van het technisch beleidsplan 

- werken vanuit de visie ‘Spelen is leren’ 

- trainers bijeenkomsten faciliteren om beleid te ontwikkelen en evalueren 

Een ander belangrijke rol ligt in de samenstelling van de teams. Ook dit jaar was (is) het 

een puzzel om de teams van volgend seizoen samen te stellen en te bemannen.  

Een begin van de TC is gemaakt, maar volgend jaar dient de zichtbaarheid te worden 

vergroot. Trainers en begeleiders moeten weten wie in de TC zit en waarvoor ze een 

beroep op hen kunnen doen.  

 

Samenstelling: Wessel Stet, Jolanda Bekink, Peter Hofstra en Bernadette van der Linden. 

 

Heren A jeugd (Anja Coster) 

Aan het begin van dit seizoen kwamen 5 enthousiaste jongens van Gemini en 1 van SOS 

Kwieksport de HAJ versterken. Dit bracht het totaal om 17 spelers, te veel voor 1 team 

en eigenlijk te weinig voor 2 teams. Toch is er voor gekozen om in de zaal met 2 teams 

te gaan spelen. Op het veld is voor 1 team gekozen.  

De groep werd getraind door Neso en Marco. Ze trainden op dinsdag en donderdag. Een 

deel van de groep trainde ook op maandag en vrijdag met de herenselectie mee. De 

coaching werd door Neso en Marco verzorgd.  

Dit jaar werd voor het eerst gestart met een jeugddivisie West, teams uit de afdelingen 

Zuid - Holland, Noord - Holland Noord en Midden Nederland konden teams inschrijven. 

Ook Swift en Achilles werden aan deze poule toegevoegd. Een poule van 12 teams, dat 

betekende 22 wedstrijden in de zaal. Van de afdeling Zuid Holland waren dat Quintus, 

HA&RO en Hellas. Van tevoren waren er geen verwachtingen. We begonnen met de 

zwakkere tegenstanders uit de poule, dus de punten stroomden binnen. Maar ook tegen 

de zwaardere tegenstanders bleven er punten binnenkomen en dat betekende aan het 

einde van deze nieuwe competitie kampioen op doelsaldo èn een ticket voor het NK. Er 

werden ontzettend spannende, goede wedstrijden gespeeld en het niveau van ons team 

werd steeds hoger. Ook raakten de spelers steeds beter op elkaar ingespeeld. De 
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beslissingswedstrijd tegen Swift hebben we echter niet gewonnen. Dus uiteindelijk zijn 

we knap 2e geworden in deze jeugddivisie West.  

Met kerst zijn we naar het toernooi van BEVO geweest, daar werd toegewerkt naar de 2e 

helft van de competitie.  

Het 2e team speelde in de 2e klasse, met 7 teams betekende dat minder wedstrijden. Ook 

dit team is met gemak kampioen geworden.  

De hele groep heeft het seizoen met veel inzet en plezier getraind en heeft als één 

geheel de voorbereiding op het NK serieus genomen. We hebben met de hele selectie op 

het Jack Stammes ( Aalsmeer) toernooi gespeeld.  

21 april was het zover. Het NK in Amsterdam. De poule-indeling was bekend en we zaten 

in een zware poule. Swift, Olympia 89 en Quintus waren onze tegenstanders in de 

poulefase. De 1e wedstrijd was tegen Olympia en die verloren we gelijk. De andere 2 

wedstrijden werden winnend afgesloten en we werden 2e in de poule. Dat betekende in 

de halve finale tegen Aalsmeer. Die werd winnend ( met veel krampgevallen!!) 

afgesloten. Finale tegen BEVO. Die werd gewonnen met 13-9 en dat betekende 

KAMPIOEN van Nederland. Wat een feest en een ontlading van spelers, coaches en 

supporters. De huldiging, die volgde aan de Laan van Poot in de rust van de 

herenwedstrijd, was dan ook meer dan verdiend.  

De veldcompetitie ( 2e klasse) is nog niet afgerond, er moeten nog 2 wedstrijden 

gespeeld worden. Het team staat op de 2e plaats en moet nog tegen DIOS, dus misschien 

volgt er nog een kampioenschap!!! 

Een seizoen om nooit te vergeten! 

 

Dames B Jeugd (Ingrid Bal) 

De dames B jeugd bestond dit seizoen uit 3 teams. Ingrid Bal (Knakkie), Susanne 

Barendse en Ton Hofman waren de train(st)ers en deden de coaching . Ton voor de B3, 

Suus voor de B2 en Ingrid Voor de B1. 

De resultaten van alle teams waren wat wisselend. Het 1ste speelde in de hoogste poule 

en speelde hele goede wedstrijden maar er zat zo hier en daar ook wel eens een hele 

slechte tussen. Een aantal meiden deden ook regelmatig mee met de A jeugd, zowel voor 

de A1 als de A2. Tamara Brave en Pip v. der Valk hebben het hele jaar deel uit gemaakt 

van de Zuid-Holland selectie. Alleen viel Pip op het laatste moment af, Tamara mocht wel 

door en werd met dit team Nederlands kampioen.  

Het 2de had een heel goed seizoen. Het werd in de zaal kampioen van poule 4 wat een  

mooie prestatie is met speelsters van 2de jaars B en 1ste jaars B. De jonge meiden werd 

goed opgevangen door de oudere.  

Het 3de is duidelijk vooruit gegaan naarmate het seizoen vorderde, soms werd er te 

voorzichtig en met te weinig overtuiging gespeeld waardoor sommige wedstrijden nipt 

verloren werden. Later in het seizoen gingen ze steeds beter spelen.  

Dit seizoen werd er ook een doorstart gemaakt met de preventietrainingen aangevuld 

met krachttraining. Dit werd niet door elk team enthousiast gedaan maar bij het 1ste zag 

je wel goed resultaat doordat de meiden sterker werden.  

Verder waren er natuurlijk een aantal activiteiten, zoals het trainingskamp, het 

Sinterklaasfeest, de toernooien en het voorjaarskamp.  
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Ook werd er gestart met het beachhandballen op de woensdagavonden. De gewone 

trainingen maakten plaats voor de strandtrainingen, met dank aan alle invaltrainers.  

 

Heren B Jeugd (Begeleiding) 

De HB jeugd is begonnen met ruim 20 spelers en hebben met twee teams deelgenomen 

aan de competitie. Het vinden van een goede trainer(s) heeft aan het begin van het 

seizoen vertraging opgelopen. Gelukkig hebben Ubbo en Loek de donderdag trainingen 

kunnen geven en Rafal heeft de maandagen op zich genomen. Daarnaast heeft Wessel 

Stet een aantal gasttrainingen verzorgd. Marcel van der Klaauw is contactouder 

geworden van de groep en Chung See heeft als begeleider van de gehele HB jeugd alle 

hand en spam diensten verleend. Tijdens de oudercontact avond zijn er veel kritische 

vragen gesteld door de ouders en spelers, hetgeen een succesvolle avond is geworden. 

De spellenavond met de DB jeugd was weer een groot succes. 

In de zaal is het eerste team kampioen geworden en het tweede team heeft een vierde 

plaats behaald. Op het veld heeft het eerste een mooie derde plaats ingenomen en het 

tweede is als voorlaatste geëindigd. 

Na het zaalseizoen heeft Rafal plaats gemaakt voor Bjorn Budding die ook volgend 

seizoen de heren zal gaan trainen samen met Loek en Ubbo.  

Als afsluiting heeft het eerste team een pinkstertoernooi gespeeld in Duitsland en het 

tweede team in Breda. 

De HB jeugd is een hechte groep met een gemiddelde trainingsopkomst van ruim 90%. 

Helaas heeft één speler zijn lidmaatschap op moeten zeggen i.v.m. een langdurige 

blessure. Inmiddels zijn er weer drie nieuwe leden bijgekomen en gaat  het eerste team 

de halve finale van het RAB toernooi spelen. 

Wij kunnen terug kijken op een geslaagd seizoen waarbij de prestaties altijd beter 

kunnen maar het plezier altijd voorop staat. 

 

Dames C Jeugd (Tessa Tramper en Anne Brehler) 

Het afgelopen jaar waren wij (Tessa en Anne) weer verantwoordelijk voor de hele DCJ. 

Het waren iets minder meisjes dan vorig jaar, maar het was zeker een net zo gezellige 

groep. Het merendeel van de groep bestaat uit 1e jaars Ctjes, er gaan er slechts 2 over 

naar de DBJ, dit wil niet zeggen dat er door het leeftijdsverschil groepjes ontstonden, 

helemaal niet! Jullie kunnen het allemaal heel goed met elkaar vinden, ondanks het toch 

wel grote leeftijdsverschil. Met sommige dingen merkten wij echter wel dat het leeftijds- 

en niveauverschil in de groep best groot was. Het was dan ook jammer dat we maar een 

kleine groep hadden en daardoor konden we misschien de ouderen niet optimaal 

individueel begeleiden. Daardoor zijn we ook vroeg begonnen met meetrainen met de 

DBJ.  

Jullie gezelligheid was al te merken op trainingskamp, jullie waren gelijk al druk en 

aanwezig, hartstikke leuk! Ook op boskamp hebben jullie laten merken dat jullie er 

waren en ook al waren wij zelf als kind mee op kamp, jullie kwamen toch altijd even 

melden hoe alles ging en hoe leuk jullie het hadden. Dit vonden wij erg leuk! We zijn als 

teamuitje gaan lasergamen, dit was een groot succes (hoewel het ene team iets beter 

was dan het andere, we noemen geen namen!) Ook het eten daarna was erg gezellig, 

jullie kunnen het met iedereen in de groep goed vinden en dat is zo leuk om te zien! Wij 
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hebben als trainers een heel leuk jaar gehad, met jullie gezelligheid, inzet en 

aanwezigheid. Ook denken wij dat jullie veel geleerd hebben dit seizoen, op 

handbalgebied maar zeker ook op sociaal gebied. We vinden jullie een gezellige en leuke 

groep en willen jullie het liefst bij elkaar houden! Dat kan helaas niet, maar volgend jaar 

gaan er slechts 2 meisjes over en er komt een leuke, grote groep Dtjes voor terug! We 

hebben er zin in! Volgend jaar doen we de groep niet meer met z'n 2en, Daphne van de 

GDJ komt erbij, supergezellig! Als laatste willen we zeggen dat we het ook echt zwaar 

gehad hebben, we hadden het druk met school en met ons eigen handbal team, en we 

hadden het dit jaar ook echt niet kunnen volhouden zonder Daniella! Ze heeft ons enorm 

geholpen met allerlei dingen, Daan heel erg bedankt! Verder hebben we echt heel veel 

zin in volgend jaar! 

 

Heren C Jeugd (Anniek Weke) 

De groep wordt getraind door Brandon Hofstra en Anniek Weke. De groep bestond bij 

aanvang van het seizoen uit 11 jongens, 1 team. Er werd gestart in de eerste poule. Dit 

bleek erg zwaar te zijn. Er kwamen al snel 3 jongens bij en een tweede team werd BM 

ingeschreven. Nu kon iedereen beter op zijn niveau handballen.                                                                             

In de zaal werd het eerste team in de tweede poule ingedeeld en het tweede team, met 

steeds meer nieuwe jongens,  in de derde poule. Het eerste team deed het erg goed en 

werd , na een spannende wedstrijd tegen de concurrent , KAMPIOEN!! Het tweede team 

telde intussen weer 3 nieuwe jongens en gingen elke wedstrijd beter handballen.                                                                                                                                    

Op het veld speelde het eerste team in de hoogste poule en nu werden er wel 

wedstrijden gewonnen. Ook het tweede team won een aantal wedstrijden.                                                                               

De laatste weken bestond de groep uit 18 jongens. 

Er is niet alleen gehandbald dit seizoen, maar we hebben ook een leuk Sintfeest gevierd. 

En er waren natuurlijk ook de 2 kampen: trainingskamp en het boskamp in ‘ons’ 

kamphuis AHOY. 

 

Gemengde D Jeugd (Daphne Hakkert) 

Dit seizoen zijn we bij de Gemengde D Jeugd begonnen met drie teams. Er stonden zo’n 

26 kinderen klaar om te gaan trainen en wedstrijden te spelen. Gedurende het seizoen 

kwamen er nog een paar nieuwe leden bij. Aan het einde van het zaalseizoen bestond de 

GDJ-groep inmiddels uit 31 kinderen. Op dat moment is besloten om een aantal nieuwe 

leden als “trainingslid” lid te maken bij Hellas, dit hield in dat deze kinderen alleen 

zouden trainen en nog geen/ weinig wedstrijden zouden spelen. Op deze manier werd 

voorkomen dat de drie bestaande teams veel wissels zouden krijgen. 

Doordat er aan het begin van het seizoen al een grote spelersgroep was, is er tijdens 

beide trainingen door vier trainers training gegeven. Op dinsdag werd Daphne 

ondersteund door Leander, Paula en Saskia. Op donderdag door Eline, Marjolein en 

Mariëtta.  

Net zoals vorige seizoen werden de organisatorische zaken rondom de trainingen en 

wedstrijden door Monique geregeld.  

Gedurende het seizoen zijn er ook nog een hoop leuke activiteiten georganiseerd. In de 

herfstvakantie was het tijd voor het jaarlijkse trainingskamp. Drie dagen lang werd en 

getraind in de Hellashal, ’s avonds spelletjes gedaan en er werd geslapen in de 
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kleedkamers. In december was het sinterklaasfeest samen met de kabouters en mini’s. 

Ook zijn er mooie surprises voor elkaar gemaakt. Met hemelvaart is er een grote groep 

GDJ mee geweest op kamp naar Den Hout, een paar dagen lang spelletjes doen in het 

bos en slapen in de stapelbedden.  

Tijdens het seizoen is er door het NHV de nieuwe spelwijze voor GDJ geïmplementeerd; 

buiten de 9 meter verdedigen en op je eigen speelhelft verdedigen. Dit werd door de 

kinderen goed opgepakt. Aan het einde van het seizoen (2 juni) was er nog een toernooi 

door het NHV georganiseerd om te kijken hoe het is als je zonder cirkelspeler speelt en 

dus met één man minder in het veld staat. Het was een geslaagd toernooi.   

De kinderen zijn tijdens het seizoen goed vooruit gegaan en het was een leuk en gezellig 

seizoen. 

 

Bondsscheidsrechters (Niek Wissink) 

We hebben het seizoen 2011- 2012 weten te overbruggen, zij het moeizaam. George van 

Leeuwen heeft dit jaar door een ernstige blessure niet kunnen fluiten en moet op 

dringend doktersadvies stoppen met fluiten. Hij heeft 11 jaar voor ons gefloten. George, 

bedankt voor je inzet al die jaren! Hij gaat nu jonge koppels begeleiden voor de bond. 

Ook Ron van Vliet stopt met fluiten, hij heeft 4 jaar voor ons gefloten. Hij is het vele 

reizen door heel Nederland beu en wordt nu waarnemer voor de bond. Ron, bedankt! Els 

Weterings heeft door een rughernia niet gefloten dit jaar, maar gaat het gelukkig weer 

proberen. Verder zullen we dit jaar een bondsscheidsrechter moeten leveren voor de 

heren B-Jeugd, die naar de jeugddivisie is gepromoveerd. Dat betekent dus dat we voor 

komend seizoen 3 scheidsrechters te weinig hebben. Vermoedelijk komt een 

scheidsrechter van buitenaf ons versterken, dat zou betekenen dat het tekort weer terug 

gaat naar 2. Dat betekent dat ik helaas noodgedwongen weer voor de bond moet gaan 

fluiten. Dat houdt in ieder geval in dat we nog 1 scheidsrechter te weinig hebben. Die 

wordt op naam van Hellas ingedeeld en die mag niet teruggegeven worden aan de bond. 

Wie gaat die fluiten? Oscar Bekink fluit al zeer veel en hij begeleidt cursisten op zondag. 

Hetzelfde geldt voor Chung See Yung en die zit ook in de begeleiding van HBJ 1. Verder 

vergrijst het korps sterk. Dit jaar nog is /wordt Niek 69, Henk 67, Wil H. 67, Wil B. 

61,Theo 59, Kees 57 en Els 56 jaar!  Verder zal er versterking moeten komen achter de 

wedstrijdtafel, want als ik voor de bond fluit mis ik de 1e en evt. de 2e wedstrijd als 

secretaris/ tijdwaarnemer. Ook bij de HBJ 1 is nu een secr./ tijdwaarnemer verplicht. 

Afgelopen jaar heb ik dit vrijwel in mijn eentje gedaan, dat is niet meer mogelijk. Voor 7 

teams is een secr./ tw. verplicht, voor 3 teams wenselijk! Ik kan wel veel, maar niet 

toveren (vroeger wel). En dan moet ook DAJ 2 nog gefloten worden. Maar ik moet 

beginnen met de bondsscheidsrechters te bedanken die zich dit jaar weer enorm ingezet 

hebben voor onze vereniging Hellas. Dames en heren: chapeau! (Vrij naar Mart Smeets). 

Verder ging het op zaterdag achter de tafel prima. Kees en Peter bij DS 1, Ruud en Niek 

bij HS 1 en hetzelfde duo ook op zondag bij HS 2. Heren bedankt!  Dan sla ik voor het 

gemak maar de zeer vele oefen- en bekerwedstrijden over! Verder hebben we wel 

voldoende scheidsrechters voor de veldkompetitie. Op verzoek v.d. secretaresse zal ik 

het relatief kort houden. Ik heb vorig jaar een zeer uitgebreide  analyse van de situatie 

gegeven. Lees die maar goed door, maar daar ligt ook één van de problemen. 
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Jeugdscheidsrechters (Frans Joosstens) 

Ook dit jaar is er weer hard gewerkt door de scheidsrechters Chung See Yung, Oscar 

Bekink, Mark Rotteveel,  Leander van Ingen en Niek  Wissink bij het opleiden en 

begeleiden van de nieuwe groep van negentien HS1 cursisten. Deze cursisten hebben dit 

jaar de HS1 cursus behaald en hebben daarna een zestal wedstrijden zelf gefloten. 

Uit de groep van vorig jaar hebben drie spelers, Jonathan en Hollander, Bart Passchier en 

Aron Ortega, onder begeleiderschap van Chung See Yung en Oscar Bekink de cursus HS2 

gevolgd en zij doen binnenkort examen. Zij zullen na het opdoen van nog wat meer 

ervaring scheidsrechters zijn die een volwaardige bijdrage kunnen gaan leveren aan het 

zelfstandig fluiten van alle niveaus van jeugdwedstrijden. De scheidsrechters en de 

jeugdcommissie is trots op hen en wil hen hierbij feliciteren met het tot nu toe behaalde 

resultaat!   

Uit de huidige generatie HS1 zullen hopelijk weer twee nieuwe kandidaten zich melden 

voor deze cursus HS2. Ook volgend jaar zullen we met z’n allen weer aan de slag gaan 

met een nieuwe groep van negentien HS1 cursisten die dit jaar vijftien jaar zijn 

geworden of nog moeten worden.  

Uit de vorige twee groepen HS1, die niet verder zijn gegaan met HS2, zijn in ieder geval 

nog twaalf enthousiaste en goede jeugdspelleiders overgebleven die het 

scheidsrechterteam willen bijstaan bij het fluiten van jeugdwedstrijden en toernooien tot 

en met het niveau van de C-jeugd.  

Al met al begint het jeugscheidsrechtersplan zijn vruchten af te werpen zodat er ook in 

de toekomst nog voldoende scheidsrechters zullen worden geleverd door Hellas aan de 

NHV om mee te mogen doen aan de competities. Maar natuurlijk kunnen we ook nog 

enthousiaste (senior) leden gebruiken die ook graag scheidrechter willen worden. Je kunt 

je daarvoor altijd aanmelden bij een van ons.  

Ik wil hierbij alle betrokken Hellas spelers, scheidsrechters en Oswin Ortega bedanken 

voor de goede samenwerking. 

 

 

Boetelijst (Marcel Hakkert/Jacqueline van Kampen) 

Ook dit jaar is het netto resultaat vlak voor het einde van het seizoen al hoger dan de 

eindstand van vorig jaar: € 357,- dit jaar, t.o.v. € 335,- vorig jaar. 

 

Het totaal van de boetes was € 75,- hoger, maar dat bedrag is terugverdiend met het 

overnemen van wedstrijden waarbij de bondsscheidsrechter niet is komen opdagen.  

 

Wederom weer vaak boetes gekregen voor het te laat indienen van wedstrijdformulieren. 

En dat blijft vreemd als de coaches daarin zo ontzettend ondersteund worden door Niek!! 


