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Welkom! 
 

Time flies when you’re having fun !  
 
Dit seizoenboekje is niet precies voorafgaand 
aan het nieuwe seizoen klaar. En dat komt 
omdat we al met heel veel plezier aan het 
nieuwe seizoen begonnen zijn. Er wordt door 
alle groepen weer keihard getraind om 
optimaal te presteren en ook het bestuur, 
trainers en andere vrijwilligers zijn al volop in 
touw om alles goed te laten verlopen. Alle 
teams zijn sinds augustus aan de slag om dit 
jaar weer beter te eindigen dan dat men eraan 
begon. En daar zit ook precies de energie: 
Hellas wil elke speler/speelster/elk team, elk seizoen weer een stapje beter maken. Daar doen we 
alles aan, daar helpen we elkaar bij en daarbij maken we veel plezier. Want was is er leuker om 
samen beter te worden! 
 
Beide  selecties gaan weer een pittig seizoen tegemoet. De heren met het doel om in de 
kampioenspoule te eindigen met HS1 en behoud voor HS2. Het klinkt zo eenvoudig, maar het zal de 
nodige energie kosten om dit met elkaar te bewerkstelligen. De DS gaan bouwen aan nieuwe teams 
met eigen jeugd en talent uit de regio. Zorgen dat er mooie teams komen en zorgen dat er punten 
gepakt worden, is voor zowel DS1 als DS2 het devies. De niet-selectie teams zijn ook weer compleet. 
Zij spelen met veel plezier en laten elke week weer zien, dat elk Hellas-team altijd het beste uit 
zichzelf haalt. 
 
In de jeugd gaan we er weer een jaar voor om iedereen beter te maken. De mannen hebben 
inmiddels allemaal de smaak te pakken en zullen ongetwijfeld allemaal vol gaan om de Nederlandse 
kampioenschappen te bereiken. Aan dameszijde zijn we momenteel iets meer bescheiden, maar we 
zijn wel weer de weg omhoog ingeslagen. We gaan zien hoe ver we allemaal gaan komen! 
 
De jongste jeugd gaat het dit seizoen allemaal weer meemaken. Trainingskamp, clinics, Sinterklaas, 
voorjaarskamp, toernooien, feesten, beachhandbal en ‘normaal’ trainen. Geen wonder dat ze aan het 
einde van het seizoen weer beter, groter en wijzer zullen zijn. In een combinatie van hard werken en 
plezier maken zal van velen weer de nodige inspanning gevraagd worden. Mooi is dat ze zelf die 
uitdaging willen, zoeken en er vervolgens ook sterker van worden. 
 
Kortom: handballend gezien gaan we weer in alle geledingen een uitdagend seizoen tegemoet! 
 
Daarnaast spelen er bestuurlijk ook de nodige zaken. Komende maanden vindt besluitvorming door 
de Gemeente Den Haag rond het Sportcomplex aan de Laan van Poot plaats. Als gevolg van het 
vertrek van de HALO naar het Zuiderpark wordt er al geruime tijd hierover met de Gemeente 
gesproken. Wij trekken in deze gesprekken samen op met onze convenantpartners Haag Atletiek en 
de Vogelwijkvereniging. Voor Hellas betekent besluitvorming voor zover wij nu kunnen overzien goed 
nieuws. Dat de sporthal en het clubgebouw mochten blijven staan, wisten we al. Maar dan wordt ook 
zeker dat het verharde veld naast de hal komt te liggen. Ik zie er al naar uit dat je – als vanouds- rustig 
vanuit de clubtent naar het handbal kan kijken. 
 
Verder participeren wij in de Samenwerkende Haagse Sport(talenten)vereniging, waarin 12 Haagse 
Topsportclubs hun kennis en kunde hebben gebundeld om met elkaar sterker te staan en ook om van 
elkaar te leren. Dit jaar zullen er soms activiteiten plaatshebben die we samen met deze andere 
topclubs zullen vormgeven. Wij hopen dat iedereen daar niet alleen van gaat genieten, maar ook 
energie van krijgt om te leren van hoe anderen omgaan met (veelal) vergelijkbare vraagstukken. 
 
Er staat dus weer een uitdagend jaar voor de deur, waarin veel staat te gebeuren. Ik wil iedereen die 
daar een bijdrage aan gaat leveren/levert nu al bedanken voor hun inzet en betrokkenheid. Samen 
kunnen we er weer een mooi seizoen van maken, samen zorgen we ervoor dat alles soepel loopt, 
samen voor ons allen…dat is altijd genieten ! 
 
Anneke van Zanen-Nieberg 
Vz HV Hellas 
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Stichting Sporthal Hellas 
 
In de jaren 80 is door een aantal Hellenen het plan opgevat dat er een trainingshal zou moeten komen 
op de Laan van Poot. Dit omdat er ook in die jaren gebrek was aan zaalruimte in de gemeente. 
Dit plan heeft geresulteerd in de bouw van de sporthal in 1983. 
Al vrij snel werd de hal niet alleen gebruikt als trainingshal maar werden er ook de 
competitiewedstrijden gespeeld.  
Tot op de dag van vandaag maken alle teams van Hellas gebruik van de hal om er te trainen en hun 
wedstrijden te spelen. 
 
De exploitatie van de hal is in handen van de Stichting Sporthal Hellas.  
Om de exploitatie van de hal mogelijk te malen wordt de hal niet alleen aan Hellas verhuurd maar ook 
aan derden. Zo huurt de HALO de sporthal overdag tijdens het schooljaar. 
Helaas gaat de Halo ons in 2016/2017 verlaten om te verhuizen naar de sportcampus in het 
Zuiderpark. Dit betekent voor ons een forse daling in de huurinkomsten. Wij hopen deze daling op te 
vangen door het vinden van nieuwe inhuurders.  
 
Sinds twee jaar huurt ook de hockeybond de sporthal voor een aantal uren in het weekend tijdens het 
zaalhockeyseizoen. Naast deze huurders wordt de hal ook gebruikt door anderen, zo worden er sinds 
drie jaar in maart de Europese Kampioenschappen Karate georganiseerd. 
 
Het bestuur van de Stichting Sporthal Hellas wordt gevormd door de volgende personen die dit op 
vrijwillige basis doen: 
Arjan Starrenburg (voorzitter) 
Frits Rotteveel (secretaris) 
Robert van Zuilen (penningmeester) 
Ubbo Starrenburg (inhuur) 
 
Op een mooie zaterdagochtend in augustus hebben wij samen met een aantal leden van de HIC 
(de Hellas Ideeën Commissie) de tribunes aan de rechterzijde onderhanden genomen. Door 
onderdelen te vervangen zijn de tribunes nu weer makkelijker uit-  en in te schuiven. Doordat 
onderdelen gebruikt zijn van het eerste en laatste tribunedeel zijn die delen niet meer te gebruiken. 
Onze dank hiervoor gaat dan ook uit naar de heren van de HIC.          
 
Tot slot willen wij een beroep doen op de gebruikers. 
Hou de hal netjes, dan kunnen we met zijn allen nog jaren gebruik maken van de hal. 
Zo maken de selecties na de trainingen de vloer schoon van harsplekken. 
 
Neem geen etens- en drinkwaren mee de hal in.  
Heb je spullen gebruikt, ruim deze dan ook weer op. 
Hou de nooduitgangen vrij van materialen. 
Er mag hars gebruikt worden, maar dan wel hars op waterbasis.  
 
Wij wensen iedereen veel handbalplezier en kijkgenot. 

 (
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De Sponsorcommissie 
Voor het seizoen 2015/2016 kunnen wij melden dat bijna alle 
sponsors/adverteerders hebben "bijgetekend". Uiteraard zijn we hier heel blij mee! 
Het belangrijkste sponsornieuws is de verlenging van het contract met 
hoofdsponsor AJ Sports. Feitelijk is sprake van een heel nieuw contract, 
aangepast aan de economische realiteit. Een heel zichtbaar gevolg van de 
nieuwe overeenkomst is toevoeging van AJ Sports aan onze clubnaam.  
 

De sponsorvijver waarin verenigingen moeten vissen wordt steeds kleiner. Verenigingen worden 
opgeheven bij gebrek aan (sponsor)inkomsten en in de top van de competitie zijn verenigingen actief 
zonder (hoofd)sponsor(s). Op basis van alleen contributie is het onmogelijk voor AJ Sports/Hellas een 
topvereniging te zijn die met elk deelnemend team in de top van hun competitie wil meedraaien. Elke 
bijdrage van onze sponsors is dus belangrijk! 

 
 
Om sponsors geïnteresseerd te houden is het belangrijk dat Hellenen dit in hun gedrag laten merken. 
Sponsors willen hun investering graag terugzien, het liefst in harde euro! Onze sponsors steunen ons 
en wij kunnen onze sponsors weer steunen door hun waar of diensten af te nemen. Mantelzorg en 
participatiesamenleving? Het begint bij je vereniging! 
 
AJ Sports/Hellas dankt al onze sponsors voor hun steun en vertrouwen: 
 
AJ Sports met Frits Lubout en zijn collegae 
Auto Ruiter 
Autorijschool Noordzij met Henk Noordzij 
AvD Transport met Arend van Duijvenbode 
Bakkerij Segaar met de familie Segaar en Barendse 
Budding Woninginrichting met Frans, Wil en Sven Budding 
Easy Dental Care met Arjan Starrenburg 
Gedragstherapie voor Katten met Mona de Keizer 
Herstelsnel met Jeroen Coster en zijn collegae 
Het Coachhuis met Jan Molenkamp 
LB Finance met Ron van Zanen cum suis 
Lensconcurrent met Rob Ploeg en Nathalie van der Ent 
Loyander Onderhoud met Rob de Vos 
Sommelierforaday met Marcel van Baalen 
Staedion 
Stijlslagerij Englebert met Nico en Sonja Englebert 
Tribouw met Dave Organo en zijn collegae 
Ton Hofman Bloemboutique met Ton, Vera en Kim 
Hofman 
Train4you met Semmy Stigter 
Wim van der Ham Keukens via Bart Uijtdebroek 
 
 
...en iedereen die (anoniem) achter de schermen financieel en materieel bijdraagt aan de vereniging! 
 
Alle sponsors zijn ook te vinden op: 
http://www.sponsorportaal.nl/hvhellas/sponsors  
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De Jeugdcommissie 
De Hellas Jeugdcommissie staat ook dit jaar weer klaar om de Hellas Jeugd te ondersteunen. Dit 
varieert van het organiseren van de nieuwe Hellas trainingspakken tot aan het inrichten van het 
trainingskamp (en alles daar tussen in). De Jeugdcommissie wordt ondersteund door 
Jeugdsportcoördinator Joris Witjens. Met de komst van Joris heeft de JC gewonnen aan inhoudelijke 
handbalkennis. Samen met Joris blijven we ons inzetten voor een sterke technische commissie. We 
hebben het Hellas Beleidsplan op papier, maar we moeten ervoor zorgen dat dit binnen elke groep 
juist geimplementeerd wordt. Uiteraard zijn de trainers hier nauw bij betrokken. 
 
Ook een vermelding waard is de komst van Oscar Bekink in de JC. Oscar heeft ook dit jaar de 
uitdaging aanvaard om elke jeugdwedstrijd van een scheidsrechter te voorzien. Op het veld hebben 
we al vele jeugdleden aan het werk gezien. Onder andere Jennifer, Wessel, Lindsay en Jasmijn 
zorgen ervoor dat een ieder zijn wedstrijd kan spelen. Begeleiders Chung See, Oscar en Mark zien we 
ook altijd langs de velden, maar met name deze groep zoekt ernstig naar uitbreiding. Vind jij het leuk 
om jonge scheidsrechters te helpen (en dan is kennis van handbal voldoende) laat dit ons dan even 
weten! 
  
 
 
De Barcommissie 
We stellen ons nog even voor: 
Wil Budding: Onze Lady bartender die er bijna altijd is. Zij is vaak samen met haar man Frans in de 
vooravond te zien bij alle dames en heren wedstrijden op zaterdagavond. Wil maakt er altijd een 
mooie avond van. Moeder van Björn en Sven. 
Maarten Visser:  Inkoper van de barbenodigdheden en sfeermaker. Bij de woensdagavondclub  is 
Maarten altijd aanwezig en ook met elk feest is hij van de partij, want als Maarten er is, is er altijd 
feest! Vader van Maura en Tom. 
Leander van Ingen: Vaak zaterdagmiddag voor en achter de bar bezig. Daarnaast zorgt hij voor de 
eerste opzet van de barbezetting door de ouders. Met zijn horeca-achtergrond (Hotelschool) is 
gastheerschap een 1-2tje voor Leander. Vader van Jette en Pieke. 
Jan Holzenbosch: Wie kent Jan niet…….Onze man in de keuken en dat op elke zondag overdag. 
Jan zorgt altijd voor een keurige en schone keuken met de daarbij behorende voorraden. Broodje Bal 
is echt zijn specialiteit en zeker aan te bevelen. 
Ed van Knijff: Onze nieuwe aanwinst. Barman in hart en nieren. Daarnaast heeft Ed bouwkunde 
gestudeerd en is hij daarom alleen al een mooie aanwinst.  Vader van Wesley en Megan. 
René Peters: Voorzitter barcommissie en Bestuurslid. Lastig om iets over jezelf te vertellen, maar 
van mijn beroep ben ik facilitair manager en kom voorheen uit de horeca . Hospitality zit nog steeds in 
mijn bloed. Vader van Jasmijn. 
Ik ben zeer trots op deze mensen en mag ook wel zeggen dat het een zeer hechte club is.  
Hiernaast hebben we ook een aantal vaste barleden die geregeld de verantwoordelijkheid dragen om 
de bar te openen. Zij zorgen ervoor dat er altijd een warm welkom is voor onze interne en zeker ook 
onze externe klant: 
In alfabetische volgorde: 
Boy van der Ploeg: Altijd inzetbaar en vaak te zien met Sven achter de bar. Vader van Barthy en Mik. 
Frits Rotteveel: Bestuurslid en horecaman in hart en nieren. Ook te zien als vrijwilliger bij theater de 
Regentes.  
Hans Bal: Hans is altijd te zien op de woensdag avond en is daarnaast altijd bereid om in te springen 
tijdens drukte achter de bar. 
Martin Potma: Bestuurslid, maar ook altijd inzetbaar achter de bar, zeker voor de late uurtjes. 
Suus Barendse: Suus is altijd bereid om in te springen bij drukke dagen en sfeermaker voor en 
achter de bar! Moeder van Barthy en Mik. 
Sven Budding: Vaak in de vooravond van wedstrijden te zien achter de bar samen met Boy 
Wendy Lisser: Opent vaak in het weekend de bar en zorgt voor een drankje en een hapje. 
En NIEUW in ons midden maar dan achter de bar!!!!!!!!!!!!!! 
Chiem Bakker: Wie kent hem niet, onze trouwe man VOOR en nu ook ACHTER de bar. Nu nog in de 
wittebroodsweken maar straks allround barman. 
Kim Hofman: Zeer service gericht en dat is belangrijk achter de bar. Kim heeft al even meegelopen 
bij de feestavond tijdens het laatste voetbaltoernooi. De barcommissie is blij met deze nieuwe 
ladybartender. 
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Kortom een mooi team om de Hospitality van de clubtent van Hellas tot een nog hoger niveau 
te krijgen. 
En wist u dat: 

0 Wij binnenkort ook onze Banketing map zullen presenteren? Deze map laat zien door middel 
van foto’s op welke wijze de clubtent te huur is voor elk leuk feest:  van kinderfeest tot 
babyshower, examenfeest, verjaardagsfeest of surpriseparty. U vraagt en wij vullen aan en 
zorgen voor een succesvol feest of evenement. 

0 Wij op zoek zijn naar vrijwilligers (bijv. 4), die het leuk vinden om 1x per maand de 
zaterdagbezetting van de keuken op zich te nemen? Als het per toerbeurt gaat ben je dus 1 x 
per maand de zaterdagmiddag bezet van bijv. 12.00 tot 16.00 uur. Eigen ideeën zijn altijd 
welkom . Het gaat dus niet om de bar maar juist om de keukenbezetting. 

Vind je dit wat en heb je leuke ideeën hierover, vertel het ons en je bent van harte welkom. 
Graag zien we u terug in onze clubtent voor een drankje en of hapje. 
 
 
Hellas Events 
Hellas Events is er voor de leuke evenementen! Vorig jaar hebben zij zich met ontzettend veel plezier 
ingezet voor het organiseren van het Hellas Jeugdtoernooi. Dit jaar zal dit zeker een vervolg krijgen! In 
combinatie met de loterij heeft Hellas Events gezorgd voor een extra bijdrage van bijna 10.000 euro 
aan het Hellas budget. 
Andere activiteiten vanuit Hellas Events zijn b.v. de ondersteuning bij het Schoolhandbaltoernooi, de 
sinterklaasfeestjes, knutselmiddagen, de bemanning van de zaaldiensten (Yvette Kleibergen), het 
bezoeken van interlands, etc. etc. 
Vind je het leuk om af en toe ook iets bij Hellas te organiseren? Je kunt ons bereiken via 
jeugdcommissie@hvhellas.nl. 
 
  
Hellas HIC 
Vind jij de kantine ook zo mooi opgeknapt? En zie jij nog zaken waarvan jij denkt dat je ze kan 
aanpakken? Dan is de Hellas HIC commissie misschien wat voor jou. Wij zijn een club vaders die het 
leuk vindt af en toe een klus op te pakken. En dat met ontzettend veel plezier…het moet natuurlijk wel 
leuk blijven. We hebben dit jaar een begin gemaakt met de tribunes. Maar er zijn ook nog klussen in 
kleedkamers en in de scheidsrechtersverblijven te doen. 
 
Doe jij mee? Mail even naar jeugdcommissie@hvhellas.nl 
 
 
Vertrouwenspersonen 
Hellas wil graag een veilige vereniging zijn, waar iedereen zich op zijn gemak voelt, waar mensen op 
een prettige manier met elkaar omgaan en waar iedereen met plezier bezig is met handbal. Dat gaat 
niet altijd vanzelf. Het is belangrijk dat we er samen aan werken om zaken als pesten, conflicten, 
discriminatie en seksuele intimidatie binnen onze club te voorkomen. De aanwezigheid binnen de 
vereniging van een vertrouwenspersoon past daarbij en daarom heeft de ALV op voorstel van het 
bestuur ingestemd met het aanstellen van twee vertrouwenspersonen, Jolanda Bekink en Roger van 
Duren.  
 
Voorkomen is beter dan genezen 
De vertrouwenspersonen zijn er ook voor vragen die kunnen spelen vóór dat er problemen zijn. Bij 
een vertrouwenspersoon kun je terecht met vragen die je niet makkelijk stelt of waarvan je bang bent 
dat er niet serieus op gereageerd gaat worden. Dit geldt voor alle leden en nauw betrokkenen, dus 
spelers, trainers, coaches, ouders en begeleiders. Daarbij: snel melden, er over praten en zorgen dat 
er (vroegtijdig) een einde gemaakt wordt aan een ongewenste situatie maakt dat deze niet verergert. 
Ook herhaling kan op deze manier worden voorkomen. 
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Wanneer kun je terecht bij een van de vertrouwenspersonen?  
Als je vragen hebt of de manier van omgaan met elkaar binnen jouw team klopt, dan ben je welkom bij 
de vertrouwenspersonen. 
De vragen die je hebt, kunnen gaan over: 

− pesten en gepest worden; 
− het gevoel hebben dat je er door je huidskleur, geloof of seksuele voorkeur niet bij hoort; 
− grensoverschrijdend gedrag: de manier waarop je benaderd en/of aangeraakt wordt door een 

teamgenoot, trainer of coach ervaar je als onprettig; 
− een vermoeden van ‘grensoverschrijdend’ gedrag: je denkt dat iemand in jouw directe 

omgeving hiermee te maken heeft; 
− je maakt je zorgen over de wijze waarop er met je kind wordt omgegaan binnen de 

vereniging/het team; 
− je vraagt je af of jouw gedrag als trainer en/of coach verstandig is; 
− iemand heeft je direct of indirect beticht van ontoelaatbaar gedrag. 

Hoe vertrouwelijk is een vertrouwenspersoon?  
Dat het belangrijk kan zijn om ook andere personen bij een vraag of probleem te betrekken zal 
duidelijk zijn, maar dit zal nooit zonder overleg en toestemming gebeuren! De gesprekken die er 
tussen jou en de vertrouwenspersoon plaatsvinden, daar wordt niemand van op de hoogte gesteld, 
zonder dat jij daar: 
a.  toestemming voor hebt gegeven; 
b.  van op de hoogte bent. 
 
De activiteiten van de vertrouwenspersonen vallen onder de verantwoordelijkheid van het bestuur. In 
ieder geval bij het afsluiten van het seizoen, maar indien nodig al eerder, rapporteert de 
vertrouwenspersoon aan het bestuur óf er meldingen (geanonimiseerd) zijn geweest, van welke aard 
deze meldingen waren en hoe voortgang en afsluiting hebben plaatsgevonden. 
 
Hoe bereik ik de vertrouwenspersonen? 
Je kunt de vertrouwenspersonen bereiken via e-mail: vertrouwenspersoon@hvhellas.nl. Je wordt dan 
zo snel mogelijk teruggebeld door één van de vertrouwenspersonen. Mocht je een voorkeur hebben 
voor een van de twee vertrouwenspersonen (bijv. liever een man of een vrouw) geef dat dan aan in de 
mail. 
 
 
Zijn er nog andere mogelijkheden om vertrouwelijk met iemand te praten? 
Ja, je kunt ook altijd terecht bij het Vertrouwenspunt Sport van NOC*NSF met eerste vragen, twijfels 
of om je verhaal te vertellen. Het Vertrouwenspunt Sport is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag 
van 08.00 – 22.00 uur en op zaterdag van 12.00 – 16.00 uur op nummer 0900-2025590 (€ 0,10 per 
minuut). Meer informatie vind je op de website http://www.nocnsf.nl/vertrouwenspuntsport.   
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Herenselectie 2015 – 2016 
 

 
Doelstelling: 
Met Heren 1: 
Na een zwaar seizoen ons te hebben gehandhaafd in de eredivisie, is het nu aan het coachingsduo 
Björn en Neso de taak om dit jonge team van de laatste plaats af te houden.  Dit jaar is de doelstelling 
niet alleen het handhaven in de eredivisie maar ook stappen te maken en te groeien als team. We 
gaan ervoor om alles eruit te halen wat erin zit, punten pakken waar mogelijk en de sfeer goed te 
houden; de teamspirit zal de draagkracht worden voor succes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                     

 11 

Met Heren 2:  
Dit seizoen hoger eindigen dan vorig jaar. Vorig 
seizoen eindigden we goed en speelde we ons al 
snel veilig. Ook dit seizoen willen ons veilig stellen in 
de 2e divisie. Ons doel is de middenmoot van de 2e 
divisie behalen met ons jonge opleidingsteam. 
Heren 2 sluit aan bij heren 1 en traint daarom ook 
mee met elke training. De spelers in dit team 
versterken het 1e team van Hellas. En op hun beurt 
wordt dit team dan weer aangevuld met de 
jeugdspelers, zodat deze alvast kunnen voelen hoe 
het is om tegen de grote mannen te spelen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
De herenselectie: 
Dit jaar bestaat de herenselectie, onder leiding van het trainersduo Neso en Björn, uit: 
Nick de Knegt, René de Knegt, Loek van Bergen & Henegouwen, Ubbo Starrenburg, Semmy Stigter, 
Wessel Coster, Wessel Kuiper, Wessel de Groene, Jeffrey Zevenbergen, Thierry van Zundert,  Liam 
Yung, Tinco van Bergen & Henegouwen, Youri Verschut, Pepijn Michielsen,  Bernie Vermeer,  Bob 
Koning, Jari Stam, Jordy Langereis, Justin Pronk,  Kevin Hendriks, Kevin Kersten,  Ricardo Holman,  
Tim Fennis, Tim van Zanen, Tjalle Barreveld, Yassine Ghaleb, Quinton Hofstra, Allan Yung & Donny 
Vink.  

 
 
 
 
 
 
 

Begeleiding: 
Björn Budding (trainer/coach), Nebojša Šaponjić (trainer/coach), Jeroen Coster (Fysio), Bart 
Uijtdebroek (Keeperstrainer), Arold Holman (Keeperstrainer), Arjan Starrenburg (Manager), Peter 
Schuit (Manager), Yong Wah Yung (Begeleider van hs2), Maudy  Zuidema (Begeleidster 
herenselectie) Yvonne Jungschläger (Begeleidster hs1/Haj) 
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Voor in de agenda: 
Heren%1% Aanvang% Thuis% Uit%
0301002015% 20.00% Tachos HS1% Hellas%HS1%
1001002015% 21.00% Hellas%HS1% Swift%HS1%
1801002015% 14.30% Lions%HS2% Hellas%HS1%
2401002015% 21.00% Hellas%HS1% Hercules%HS1%
3101002015% 20.00% Hurry%Up%HS1% Hellas%HS1%
1401102015% 19.45% Houten%HS1% Hellas%HS1%
2101102015% 21.00% Hellas%HS1% Quintus%HS1%
2801102015% 21.00% Hellas%HS1% Venlo%HS1%
0501202015% 20.00% E&O%HS1% Hellas%HS1%
1201202015% 21.00% Hellas%HS1% Tachos%HS1%
1901202015% 20.30% Swift%HS1% Hellas%HS1%
2300102016% 20.45% Hellas%HS1% Lions%HS2%
3000102016% 20.45% Hercules%HS1% Hellas%HS1%
0600202016% 20.00% Hellas%HS1% Hurry%Up%HS1%
%
%
%
%

%
%
%
%
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%
%

%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
 
  

Heren%2% Aanvang% Thuis% Uit%
0301002015% 20.45% Cometas%HS1% Hellas%HS2%
1101002015% 14.00% Hellas%HS2% BDC%HS1%
1301002015% 20.30% Hellas%HS2% Handbal%Rotterdam%HS1%
1701002015% 18.45% Aalsmeer%HS3% Hellas%HS2%
2501002015% 14.00% Hellas%HS2% H.H.V.%Donar%HS1%
3101002015% 19.00% Nieuwegein%HS1% Hellas%HS2%
0801102015% 13.40% Hellas%HS2% U.S.%HS1%
1501102015% 14.00% Hellas%HS2% EHC%HS1%
2201102015% 13.55% E&O%HS2% Hellas%HS2%
2901102015% 13.00% Hellas%HS2% Hercules%HS2%
1201202015% 20.20% Meervogels%HS1% Hellas%HS2%
2001202015% 14.00% Hellas%HS2% Aristos%HS2%
1000102016% 14.05% Hellas%HS2% Cometas%HS1%
1600102016% 20.30% BDC%HS1% Hellas%HS2%
2400102016% 14.00% Hellas%HS2% Aalsmeer%HS3%
3100102016% 14.15% H.H.V.%Donar%HS1% Hellas%HS2%
1400202016% 14.10% Hellas%HS2% Nieuwegein%HS1%
2000202016% 20.00% U.S.%HS1% Hellas%HS2%
0500302016% 20.00% EHC%HS1% Hellas%HS2%
1300302016% 14.00% Hellas%HS2% E&O%HS2%
2000302016% 14.10% Hercules%HS2% Hellas%HS2%
0300402016% 13.30% Hellas%HS2% Meervogels%HS1%
0900402016% 19.00% Aristos%HS2% Hellas%HS2%
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Damesselectie 2015 – 2016 

 
De selectie raakte na de afsluiting van de competitie van afgelopen seizoen tal van speelsters kwijt. 
De selectie bestond op dat nog maar uit: Babette van Arem, Angelique van Duijvenbode, Chantal 
Slegtenhorst, Marisha van der Geest, Karlijn Oosenburg, Tessa Tramper, Denise Maquelin, Michelle 
Favre, Paulien Barendrecht, Aletta Zandvliet, Charlotte van Hesse, Williene van der Plas, Saskia van 
Zanen en Nienke Bakker. Drie van deze speelsters waren aan het einde van afgelopen 
handbalseizoen nog geblesseerd: Denise (enkelblessure), Angelique (schouderblessure) en Nienke 
Bakker (knieblessure). Inmiddels is Denise helemaal hersteld, heeft Angelique ook haar eerste 
speelminuten alweer gemaakt en is alleen Nienke helaas nog geblesseerd, maar tot ze weer kan 
spelen is ze aangesteld als begeleidster van dames 2.  
 
De selectie is aangevuld met veertien nieuwe speelsters, te weten:  
 
Jessica van Gaalen, Romy Kunath, Jaimy Straver, Larissa Wouters (allen van Velo Wateringen), 
Marieke Moes (Stompwijk), 
Sophia Hulters en Gayel Duran (beiden van Gemini), 
Daniëlle den Hartog (Snelwiek),  
Florine van der Hoeven (DIOS),  
Rosanne van Vianen, Corine de Hulst, Anneloes de Jong en Chelsey Hendriks (allen terug bij Hellas). 
Michelle Laerke uit Denemarken (internationale overschrijving is lopende).  
 
Begeleiding damesselectie HELLAS 
Joris Witjens (hoofdtrainer/coach), Susanne van der Molen (fysiotherapeut), Bart Uijtdebroek 
(keeperstrainer) hebben vorig handbalseizoen reeds deel uitgemaakt van de begeleiding. Nieuw 
binnen de begeleiding zijn Lyacine Kaci (heeft in het verleden bij Hellas gespeeld) als assistent-
trainer/coach. Keshia van der Geest (zus van eerste teamspeelster Marisha van der Geest) is de 
coach van dames 2. Sanne Leenders, vorig seizoen nog keepster van dames 1, assisteert Bart bij de 
keeperstraining. Hannie de Kok (oud-speelster van Hellas) en Nienke Bakker verzorgen de 
begeleiding van respectievelijk dames 1 en 2. De damesgroep heeft op dit moment geen manager; 
wel hebben Henk Baggerman (oud-manager van Hellas) en Wil Budding (vorig seizoen begeleidster 
van dames 2) zich bereid verklaard om bepaalde managerstaken, samen met Hannie de Kok, op zich 
te nemen.    
Perry Leenders (vader van Sanne Leenders) zorgt bij de thuiswedstrijden voor de video-opnames. 
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Trainingen 
Om in aanmerking te komen voor dames 1 dienen de speelsters 4x per week te trainen. Voor dames 2 
geldt minimaal 2x per week (op dinsdag en vrijdag). Er wordt getraind op maandag, dinsdag, 
donderdag en vrijdag. Op dinsdag traint de A-jeugd mee en krijgt Lyacine Kaci ondersteuning van  
Erik van der Wel bij de training.  
 
Voorbereiding op het seizoen 
Het vervolg van de voorbereiding is na het zomerreces gestart op 3 augustus. Er zijn tal van 
oefenwedstrijden (trials) gespeeld en er heeft een trainingskamp in de eigen hal plaatsgevonden. Bij 
het toernooi van de Ooievaarscup zijn de dames op de zesde plaats geëindigd.  
 
Gaandeweg de voorbereiding zijn de dames, zowel het eerste als het tweede, elkaar steeds beter 
gaan vinden in het veld (en daar buiten) en is er een vooruitgang te zien in hun spel. 
 
Doelstelling 
Uitgangspunt is en blijft natuurlijk altijd “handballen op het hoogste niveau”; daar staan de dames van 
Hellas al sinds mensenheugenis voor.  
Door het vertrek van (bepalende) speelsters het afgelopen seizoen was de selectie aanzienlijk 
uitgedund. Met de komst van maar liefst 14 nieuwe speelsters is de damesselectie voltallig.  
 
Met een gemiddelde leeftijd van 21 jaar ligt er voor Joris en Lyacine de uitdaging om te gaan bouwen 
aan een homogene groep en dat kost tijd. Realistisch is dus om te stellen dat “het hoogste doel’ 
mogelijk over twee jaar gehaald kan worden. Dit handbalseizoen is het doel  handhaven en eindigen 
in bovenste helft van de eerste divisie. Voor dames 2 geldt dat handhaven in de 2de divisie een must 
is. 
(
Voor in de agenda: 
 
Dames%1% Aanvang% Thuis% Uit%
0301002015% 20.00% Hellas%DS1% Foreholte%DS1%
1001002015% 19.00% Hellas%DS1% Quintus%DS2%
1701002015% 20.30% V.Z.V.%DS1% Hellas%DS1%
2401002015% 19.00% Hellas%DS1% Aalsmeer%DS1%
3101002015% 19.00% United%Breda%DS1% Hellas%DS1%
1401102015% 20.15% D.S.V.D.%DS1% Hellas%DS1%
2101102015% 19.00% Hellas%DS1% SEW%DS2%
2801102015% 19.45% PSV%Handbal%DS1% Hellas%DS1%
0501202015% 14.00% Hellas%DS1% Velo%DS1%
1201202015% 19.00% Hellas%DS1% Bevo%DS1%
2001202015% 13.00% Borhave%DS1% Hellas%DS1%
0900102016% 20.45% Hellas%DS1% Fortissimo%DS1%
1600102016% 20.45% Foreholte%DS1% Hellas%DS1%
2400102016% 13.30% Quintus%DS2% Hellas%DS1%
3000102016% 20.00% Hellas%DS1% V.Z.V.%DS1%
0600202016% 20.45% Aalsmeer%DS1% Hellas%DS1%
1300202016% 20.45% Hellas%DS1% United%Breda%DS1%
2000202016% 19.30% Bentelo%DS1% Hellas%DS1%
2700202016% 20.00% Hellas%DS1% D.S.V.D.%DS1%
0500302016% 19.00% SEW%DS2% Hellas%DS1%
1200302016% 20.45% Hellas%DS1% PSV%Handbal%DS1%
2000302016% 13.00% Velo%DS1% Hellas%DS1%
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Dames%2% Aanvang% Thuis% Uit%
0401002015% 12.30% Hellas%DS2% Westsite%DS1%
0601002015% 20.30% DWS%DS1% Hellas%DS2%
1001002015% 20.45% MIC%DS1% Hellas%DS2%
1801002015% 12.30% Hellas%DS2% BFC%DS1%
2401002015% 20.00% Verburgh%DS1% Hellas%DS1%
0101102015% 14.00% Hellas%DS2% M.H.V.%'81%DS1%
0801102015% 13.40% Westlandia%DS1% Hellas%DS2%
1401102015% 19.00% E&A%DS1% Hellas%DS2%
2201102015% 14.00% Hellas%DS2% Dongen%DS1%
2801102015% 19.00% Hercules%DS1% Hellas%DS2%
1301202015% 12.45% Hellas%DS2% Nieuwegein%DS1%
1901202015% 19.40% Gemini%DS1% Hellas%DS2%
0900102016% 20.20% Westsite%DS2% Hellas%DS2%
1700102016% 14.00% Hellas%DS2% MIC%DS1%
2300102016% 19.00% BFC%DS1% Hellas%DS2%
3100102016% 12.30% Hellas%DS2% Verburgh%DS1%
1300202016% 20.45% M.H.V.%'81%DS1% Hellas%DS2%
2100202016% 13.45% Hellas%DS2% Westlandia%DS1%
2800202016% 12.30% Hellas%DS2% Hercules%DS1%
0600302016% 13.45% Hellas%DS2% E&A%DS1%
1300302016% 15.30% Dongen%DS1% Hellas%DS2%
0200402016% 19.30% Nieuwegein%DS1% Hellas%DS2%
1000402016% 14.00% Hellas%DS2% Gemini%DS1%
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Voor degenen die dit leuke stuk uit het AD/Haagsche Courant hebben gemist van Peter Lotman van 
30 oktober jl. hierbij alsnog het artikel: 
 
BROK ERVARING BIJ HELLAS 
EX- TOPPER HANNIE DE KOK HELPT HANDBALSTERS EEN HANDJE 
PETER LOTMAN 
Den Haag - De onverwachte degradatie van Hellas uit de eredivisie kwam aan als een mokerslag. Het 
vrouwenteam was in het verleden het paradepaardje van het Haagse handbal. Hannie de Kok was in 
de jaren zeventig het boegbeeld van die successen. Zij besloot haar ervaring in dienst te stellen van 
haar geliefde club. 
Voor de huidige, jonge garde van Hellas was het even wennen toen De Kok (60 jaar inmiddels)  aan 
de groep werd voorgesteld. De meeste speelsters hadden geen idee wie hoofdtrainer Joris Witjens 
zou gaan assisteren. Hannie de Kok moet er hartelijk om lachen. ,,Die ploeg is gemiddeld 21 jaar 
jong. Ik kan hun oma zijn. Ze hebben misschien mijn naam een keer gehoord van hun ouders bij 
Hellas. Maar verder zijn het lang vervlogen tijden. Uit het zwart/wit tijdperk.” 
Die talenten van nu realiseerden zich niet, dat zij te maken kregen met één van de topspeelsters uit 
het Nederlandse handbal. Vijf landstitels, nationale bekers, 111 interlands, deelname aan EK’s en 
WK’s. De oudere handballiefhebbers denken met weemoed terug aan de tijd dat Hellas en Oranje 
onder de toenmalige succestrainer Jan Alma voor de ene na de andere topprestatie zorgden. De Kok 
werd twee keer gekroond tot beste handbalster van Nederland, benoemd tot Lid van Verdienste én 
Ridder in de Orde van Oranje Nassau. 
Een staat van dienst waar je ‘u’ tegen zegt. ,,Daar gaat het mij niet om”, zegt De Kok bescheiden. ,,Ik 
wil graag helpen Hellas er weer bovenop te krijgen. Als dank ook voor de geweldige tijd die ik er zelf 
heb beleefd. Vorig seizoen werd er door de critici gezegd dat er meer een beroep moest worden 
gedaan op ervaren mensen binnen de club. Die handschoen heb ik opgepakt.” 
Hannie de Kok, nog even fanatiek en bevlogen als vroeger, realiseert zich dat het niet eenvoudig is 
Hellas snel terug te brengen naar het vroegere topniveau. ,,De instelling is tegenwoordig anders. Het 
ontbreekt nog wel eens aan de bezieling. Voor hun eigen gevoel hebben ze die beleving wel, maar het 
is te vrijblijvend. Wij trainden drie keer in de week en werden vijf keer Nederlands kampioen. Nu 
trainen ze zesmaal en zijn ze gedegradeerd. Dan is er duidelijk iets niet goed gegaan.” 
Na een moeilijke periode in haar privéleven ziet De Kok ook voordelen voor zichzelf om aan de slag te 
gaan bij Hellas. ,,Vijf jaar gelden had ik een burn-out. Het was een grote chaos en ik moest wat gaan 
doen om mezelf terug te vinden. Onder de mensen komen. ‘Waar ben ik goed in?’, vroeg ik me af. 
Handbal, dus daar ga ik wat mee doen. Toen Joris Witjens me vroeg, kwam dat als geroepen.” 
De Kok, moeder van een 29-jarige zoon Pascal, vervult officieel de rol van teammanager. ,,Maar ik 
heb ook al trainingen gegeven. En ik geef tips aan de speelsters. Maar ik bemoei me niet met de 
coaching op de bank. Op de achtergrond kan ik toch van waarde zijn door de speelsters over mijn 
ervaringen te vertellen. De bedoeling is dat we dit seizoen bij de eerste zes eindigen. Daarna 
doorbouwen om binnen één, twee jaar terug te keren in de eredivisie waar Hellas thuishoort. Er zitten 
geen vedetten in het team. Dat is juist goed. Het is een homogene groep die hogerop wil. Daar wil ik 
graag bij helpen.” 
AD HAAGSCHE COURANT 
  



                     

 18 

Heren 3/4 en Dames 3/4 
(
Naast topsport biedt Hellas ook ruimte aan breedtesport. Spelers die van de A doorstromen naar de 
senioren maar niet de behoefte hebben in de selectie te handballen, spelen in de niet-selectie teams. 
Ook voor oud-selectie spelers bieden deze teams veel plezier…maar nog steeds fanatieke partijtjes 
handbal op niveau. 
 
Dit jaar moesten we helaas 
afscheid van een aantal leuke 
meiden, waaronder onze toppers 
en Hellenen Anne Stet, die naar 
Singapore verhuisde voor werk, 
en Susan Barendrecht, die naar 
Duitsland verhuisde voor haar 
studie. Marlies Barendrecht, onze 
afstandschutter, zou ook voor 
haar studie naar het buitenland 
gaan, maar kan gelukkig voorlopig 
nog even met ons meedoen, wat 
wij erg leuk vinden! Daarnaast is 
een oude bekende weer bij ons 
aangesloten, Joy Reijgersberg, 
wat heerlijk dat ze er weer is. 
Mercedes Zonneberg en Kirsten van Vliet genieten nog lekker van hun kleintjes en het 
zwangerschapsverlof, maar zodra het gaat, komen ze ons weer versterken.  
 
Hans Bal heeft na een aantal seizoenen vol passie helaas besloten te stoppen met het geven van de 
trainingen op woensdag. Gelukkig neemt onze Lisa Bekker, die afgelopen seizoenen bij dames 3 
heeft gespeeld maar nog herstellende is van een hernia, het over. Zij zal ons lekker laten zweten! ! 
Daarnaast wordt zij de coach voor dames 3. Misschien ambitieus, maar met dames 3 gaan we toch 
weer proberen te promoveren! 
 
Voor dames 4 is er voor dit seizoen nog geen coach, dus mocht iemand hierin een leuke uitdaging 
zien, of ken je iemand die dit leuk zou vinden, meld je aan! 
 
Heren 3 en 4 verzorgen op dit moment wekelijk hun eigen training, dus ook hier geldt: als het je een 
uitdaging lijkt om voor deze heren een keer per week een training te verzorgen meld je dan vooral 
aan! Na de training op woensdag wordt er wekelijks gezellig nagepraat met een drankje in de clubtent. 
Beide ploegen handballen lekker ontspannen en met veel plezier. Voor heren 3 geldt dit seizoen dat 
er inmiddels zoveel oud-landskampioenen in de ploeg zitten dat ze ook in ontspannen toestand veel 
wedstrijden winnen, hoewel een kampioenschap en daarmee promotie niet echt de grootste ambitie 
lijkt.  

(
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(
 
Dames A-Jeugd 
De DAJ jeugd gaat dit jaar weer met veel enthousiasme aan de competitie beginnen. Was het vorig 
seizoen niet mogelijk om een DAJ-team te formeren, dit jaar zijn we er gelukkig weer in geslaagd een 
team te vormen. 
De begeleiding bestaat uit Erik van der Wel als trainer/coach. Hij wordt bijgestaan door Désirée 
Hendriks. Zij neemt de begeleiding voor haar rekening. 
 
De ambitie voor dit seizoen is om weer stapjes vooruit te maken. Individueel en als groep. Op het veld 
spelen we in de hoogste poule van de afdeling. Daar treffen we veel tegenstanders die vooral 
recreatief willen spelen. Dat geeft ons de kans om aan het A-jeugdniveau te wennen en toch vrijuit te 
spelen. 
In de zaal gaan we Topklasse spelen. Hier ontmoeten we meer tegenstanders die prestatiegericht 
spelen. Een mooie uitdaging voor een kleine groep die alles uit zichzelf wil halen. We gaan zien hoe 
dat in de competitie uitpakt. De wil is er in ieder geval zeker. We gaan er een mooi seizoen van 
maken! 
 
 
Heren A-Jeugd 
De Heren A van Hellas. Het vlaggenschip van de herenjeugdkant! Vorig jaar een sterke competitie 
gedraaid met als afsluiting deelname aan het NK. 
Niet gewonnen, maar wij moesten juist die dag spelers afstaan aan de HS (zodat zij zich zouden 
kunnen handhaven in de eredivisie). Dat deed een klein beetje pijn…want wie weet waren we 
kampioen geworden. Aan de andere kant zijn we er hartstikke trots op elk jaar goede en belangrijke 
spelers te kunnen afleveren aan de selectie! 
Dit jaar zijn we begonnen met een nieuwe samenstelling. Van de oude garde zijn Quinton, Allan en 
Max gebleven. Zij spelen nu A, en trainen al mee met de selectie, spelen soms mee met HS2 
en…mogen soms al even wennen aan HS1. 
Van de B zijn sterke mannen overgekomen als Wessel, Djordje, Bob, Persijn en Matthijs. Eerste jaars 
A, sommigen nog een beetje wennen, maar zij trekken volgend jaar zeker de kar. 
Vanuit SOS/Kwieksport is keeper Jeroen overgekomen. Zijn we heel blij mee! Hij krijgt nu 
keeperstraining bij de grote mannen van de selectie en gaat met grote sprongen vooruit. 
Ook vanuit SOS/Kwieksport zijn we versterkt met Toly! Inderdaad de broer van Ali uit de C. Toly is 
een sterke man, traint hard en laat zien wat hij kan. 
Vanuit Gemini zijn we versterkt met hoekspeler Donny Vink. Een groot talent. Wie goed heeft opgelet, 
zag hem al even op de bank zitten bij de HS1. We genieten volop van zijn onmogelijke goals vanuit de 
hoek. 
Terug op het oude nest…Mike Huiberts! Welkom Mike! 
Een samengesteld team dus deze HA. En dan ook nog elke week aangevuld worden uit de B door 
krachtpatsers als bijvoorbeeld Janik en Marnix! 
 
De Heren A trainen samen met de Heren B. Zo ontstaat een grote groep jongens die op dezelfde 
manier trainen, en moeiteloos door kunnen stromen naar het volgende niveau. 
De trainers van deze groep zijn Neso, Peter Poot en Jeffrey Zevenbergen. De totale begeleiding 
bestaat uit Chung See Yung, Yvonne Jungschläger en Bernadette van der Linden. 
 
Doelstelling voor dit jaar is uiteraard het beter maken van onze spelers, maar we gaan natuurlijk ook 
weer voor deelname aan het NK! 
 
%
%
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Dames B-Jeugd 
De Dames B bestaan dit seizoen uit 9 speelsters,  
 
Alexandra; een linkshandige speelster die na een aantal jaar gestopt te zijn met handbal, nu weer heel 
enthousiast bezig is. 
 
Amaia, een speelster van Spaanse herkomst die niet alleen een temperamentvolle handbalster is 
maar ook muzikaal de 1e viool speelt. 
 
Anne komt dit jaar over vanuit de C, maar heeft haar plekje in de groep al aardig gevonden. 
 
Britt, daar verschuilt zich een aardig talent in, alleen moet ze het zelf nog ontdekken en iets meer lef 
tonen en zeker niet alleen maar op de cirkel.  
 
Chantal, bijna altijd met een glimlach en heel sociaal aan het handballen, ze gaat te weinig voor haar 
eigen kansen, maar als ze dan scoort, is het vaak een prachtig doelpunt. 
 
Isabel, de sluitpost van het team, een echte keeper die als specialiteit heeft het stoppen van penalty’s. 
 
Nicole, de aanvoerster die een echte leider is in het veld en dan ook graag op de midden opbouw 
speelt. 
 
Rianne, komt uit de handbal familie van Zanen. Rianne heeft ooit eens gezegd dat ze de “bank” de 
leukste plek in het team vond, maar ze is nu één van de drijvende krachten van het team. 
 
Robin, heeft het wel in zich om een goede handbalster te worden, maar stopt het diep weg en vindt 
heel veel dingen leuk, waaronder ook handbal. 
 
Allison, is de begeleidster van het team. 
 
Ton, de trainer en coach. 
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Heren B en C-Jeugd 
 
Heren B 
Onze heren B-jeugd staan dit jaar met 18 jongens verdeeld in 2 teams paraat! Beide teams zijn zeer 
gedreven om op topsport niveau te trainen en te spelen. Het HBJ1 team speelt voor het tweede jaar 
samen en gaan dit seizoen spelen in de divisie klasse. HBJ2 komt uit in de hoogste klasse van de 
afdeling. Beide teams hebben de verwachting uitgesproken bovenaan te eindigen. Er wordt twee keer 
per week getraind in combinatie met de HAJ. Begin 2016 wordt er gestart met een derde training voor 
een selecte groep. Daarnaast zijn de meeste jongens lid van de handbalschool. Helaas is er maar één 
keeper en moet de keeper van HCJ1 regelmatig voor de HBJ invallen. 
 
Spelergroep 
We stellen aan u voor: 
 
Job van den houten  Opbouw 
Paul Domin   Keeper 
Olaf Kouijzer   Cirkel 
Marnix Roos   Opbouw 
Janik Willgeroth   Hoek/Opbouw 
Persijn Fennis   Opbouw/hoek 
Martijn Poot   Opbouw/Hoek 
Olivier Beltman   Hoek 
Robin Nagtegaal  Opbouw (Foreholte) 
Guus Tours   Opbouw/Hoek 
Niels Holtgreve   Opbouw 
Quinten Pijpers   Opbouw/Hoek 
Nico Kleemeyer   Opbouw/Hoek 
Ygor Vollebregt   Cirkel/Hoek 
Ryan Ott   Hoek 
Wesley van Knijff  Opbouw(SOS/Kieksport) 
François Dion   Nieuw lid 
 
 
Begeleiding 
De nieuwe hoofdcoach en trainer is Peter Poot en de begeleiding wordt verzorgd door Chung See 
Yung. Beiden vormen de staf voor HBJ1. Voor HBJ2 zijn wij nog driftig opzoek naar een geschikte 
coach. De blessurebegeleiding wordt geheel verzorgd door Herstel Snel die bijna wekelijks overlegt 
met de hoofdjeugdtrainer Neso Saponjic. 
 
 
Heren C 
- 19 enthousiaste, ambitieuze jongens 
- 2 enthousiaste, ambitieuze trainers (Justin en Pien) 
- 3 enthousiaste, ambitieuze coaches (Anniek, Justin en 
Pien) 
- een fanatieke groep 
- een gezellige groep 
- trainers die de jongens individueel en in teamverband 
beter willen maken 
- coaches die het beste uit de jongens willen halen 
- één derde van de groep traint 1,2,3 of 4x in de week 
extra 
- er zijn dit seizoen al 2 toernooien geweest, waarin goed 
spel te zien was 
- er is al een mini-trainingskampje geweest 
- in de herfstvakantie is er het trainingskamp 
- Sinterklaas komt ook altijd bij ze op bezoek 
 
- in mei gaan we de bossen van Den Hout onveilig maken (met of zonder kettingzaag) 
- we hopen dat deze jongens nog lang bij Hellas blijven handballen 



                     

 22 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dames D / C-Jeugd 
 
Dames C 
Dit seizoen zijn er 2 teams  meisjes C jeugd, bestaand uit 19 meiden, die, bij een tekort van een van 
de teams, zoveel mogelijk met elkaar mee kunnen spelen.   
 
Begeleiding: 
 
Training maandag 1,5 uur door Knakkie geassisteerd door Joris 
Training woensdag 2 uur door Knakkie, waaronder een half uur blessurepreventie-training olv Margit 
Brave 
Training vrijdag 1 uur alleen voor C1 olv Erik 
Training vrijdag 1 uur alleen voor de keepers olv Rene de Knegt 
 
coachen: C1: Knakkie, bij afwezigheid door werk, Leander 
C2: Hugo 
Begeleidster C1: Danielle 
Organisatie: Monique 
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Doelstelling: 
 
Natuurlijk streven we ernaar iedere speelster individueel beter te maken, maar ook als team beter te 
worden, niet alleen handbaltechnisch maar ook fysiek en mentaal. Het is verder ook erg  belangrijk dat 
de sfeer goed is, en dat de meiden wat voor elkaar over hebben, ook elkaar respecteren in keuzes die 
gemaakt worden in het veld maar ook daar buiten. 
Verder gaan we door op de weg die we afgelopen jaar ingeslagen zijn en dat is het offensieve 
verdedigen ons nog meer eigen te maken. Vaak lukt dit een helft heel goed, en zakt het, mede door 
gebrek aan conditie en instelling, in de 2e helft weg. Het is een team dat dit best kan spelen maar ze 
moeten vertrouwen hebben en houden in hun eigen kunnen.  
 
Activiteiten: 
 
Naast de trainingen en wedstrijden is er natuurlijk ook ruimte voor andere activiteiten: het 
trainingskamp, het spelen van oefenwedstrijden, het kijken naar de wedstrijden van dames en heren 1 
in combinatie met een etentje en/of training. Natuurlijk is ook de Sintviering van de partij en het 
voorjaarskamp. En wat verder bij de meiden op komt om met elkaar te doen! 
 
Dames D 
Dit seizoen is de meiden D groep met twee teams gestart, de groep bestaat uit 18 enthousiaste 
meiden. Een aantal meiden zijn doorgegaan naar de volgende groep; meiden C. Daar tegenover zijn 
er weer een paar enthousiaste meiden van de E jeugd overgekomen.  
De trainingen worden verzorgd door Daphne, Tessa, Joris en Duncan. Wij zijn nu alweer een aantal 
weken aan het trainen en er wordt hard gewerkt.  
Naast de reguliere trainingen en wedstrijden zullen er gedurende het seizoen een aantal andere 
activiteiten plaatsvinden, zoals de kampen en feestjes.  
Joris, Tessa, Daphne en Duncan hebben zin in dit seizoen en zullen er samen met jullie iets moois 
van gaan maken!! 
 
 
 
Heren D-Jeugd 
De kleinste groep die we hebben, maar wel een van de leukste! Sem, Youri, Casper, Tom en Tobias 
staan elke week paraat onder leiding van coach Robin Meijer. Nu Robin tijdelijk is uitgeschakeld door 
zijn knie, worden deze jongens om beurten gecoached door een van de toppers zoals Pien, Rene, 
Ubbo en Yassine. 
Tijdens de training sluiten de jongens voorlopig aan bij de Gemengde E-groep. Hier leren we ze een 
pro-actieve verdediging aan. We vinden het belangrijk dat ze jagen op de bal en dan een snelle 
tegenaanval kunnen starten. In de aanval leren we te passeren, initiatief te nemen, vrij te lopen en 
uiteraard te scoren. 
Aangezien we nog niet met een volledig team zijn, krijgen we elke week bij de wedstrijd ondersteuning 
vanuit de E of de D-meiden. Dat werkt prima, maar we doen hier nog maar eens een duidelijke 
oproep: Ben jij een enthousiaste sporter van 11 of 12 jaar oud en wil jij elke week een betere 
handballer worden? Sluit je dan aan bij de Heren D! 
 
Buiten de trainingen en wedstrijden kunnen ze aan nog meer gezellige activiteiten mee doen : 
spelregeltest en pannenkoeken eten, het bezoeken van dames- en herenwedstrijden (altijd leuk om de 
coaches te zien spelen), het jaarlijkse trainingskamp, het sintfeest, het jaarlijkse voorjaarskamp (in mei 
in Ahoy) en misschien verzinnen de jongens zelf ook nog iets leuks om te doen………… 
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Gemengde E-Jeugd 
We zijn alweer lekker een paar weken bezig! Bij de GEJ-jeugd zijn we dit seizoen gestart met een 
mooie groep van 18 kids. Maar we hopen dat dit seizoen er nog meer kinderen bij zullen komen !  
 
De GEJ traint twee keer week; op dinsdag en donderdag. Ze worden vooralsnog getraind door Joris, 
Leander en Barbara. De GEJ speelt in twee teams de wedstrijden de E1 en de E2. Leander coacht de 
E1 en Barbara de E2. Monique doet dit seizoen de begeleiding en de communicatie, zorgt voor onder 
andere de wedstrijdmails en draagt zorg voor andere organisatorische zaken rondom de groep. 
 
Dit jaar speelt de GEJ voor het eerst volgens de nieuwe spelregels; dat betekent heel offensief 
verdedigen en het spelen met maar 5 veldspelers en 1 keeper. Na iedere wedstrijd worden door alle 
kinderen shoot outs genomen. Aangezien de kids al een tijdje volgens deze speelwijze trainen èn 
spelen gaat het ze al prima af! Je ziet nauwelijks meer kinderen stilstaan in het veld en 6-0 verdedigen 
is zo 2014! 
 
De kinderen hebben het allemaal erg gezellig met elkaar en in de wedstrijden doen ze allemaal super 
hun best! Ze proberen allemaal iedere wedstrijd op het doel te schieten en vaak weten ze wel een 
keertje te scoren. Ook het bal onderscheppen is een ‘sport op zich’ geworden, want als je de bal hebt 
weten te veroveren, kun je weer aanvallen! Over een paar weken is het weer tijd voor het 
trainingskamp; iedereen heeft daar al super veel zin in en het zou leuk zijn als alle GEJ kids er 
allemaal zijn, dan kunnen we met zijn allen lekker gaan trainen! 
 
Leander, Barbara, Joris en Monique hopen dat jullie een gezellig en sportief seizoen tegemoet gaan 
en dat jullie veel plezier zullen hebben en houden in het handballen. 
 
 
Gemengde F-Jeugd 
Onder leiding van Margie de Bats start de F-jeugd dit seizoen met 1 team. Het is een enthousiaste 
groep die iedere wedstrijd weer laat zien dat de nieuwe spelvorm, die nu al een tijdje voor de F-jes 
geldt, er voor zorgt dat ze lekker fel achter de bal aanjagen. Het team traint elke maandag samen met 
de nieuwe aanwas vanuit de kabouters in de Halo.  
De ouders van de spelertjes leveren een grote bijdrage aan alles rond het veld. Zo zijn er ouders die 
bij de thuiswedstrijden de spelleiding op zich nemen en zelfs het opbouwen van het speciale veld 
wordt bij toerbeurt door de ouders geregeld. Kim, de moeder van Suus, zorgt er als steunouder voor 
dat dit allemaal via de speciaal opgerichte app-groep soepeltjes verloopt. Eline Hakkert staat altijd 
paraat als invalcoach en kan zo zelf ervaren dat het 'voorwerk' dat zij bij de kabouters heeft gedaan, 
zijn vruchten afwerpt. 
Belangrijk is dat aan de vrolijke smoeltjes tijdens de wedstrijden en de trainingen te zien is dat ze 
genieten van het handbalspelletje! 
In de herfstvakantie staat weer het trainingskamp gepland en we hebben er nu al zin in. 
 
 
Kabouters 
Het is weer tijd voor een nieuw seizoen. Iedere 
maandagavond is er van 17.30-18.30 uur training in de 
Halo. De afgelopen weken zijn er veel nieuwe, 
enthousiaste kinderen komen kijken of zij handbal leuk 
vinden. Ze leken het allemaal heel leuk te vinden dus 
misschien komen er binnenkort veel nieuwe kabouters 
bij. 
 
Eline Hakkert verzorgt de trainingen en wordt sinds een 
paar weken geassisteerd door Renee Demyttenaere van 
de meiden C. Tijdens de trainingen doen de kabouters 
oefeningen met de bal, zoals: overgooien, rollen, 
stuiteren en hoog gooien. Ook worden er tikspelletjes 
gedaan, zoals kat- en muistikkertje en soldatentikkertje.  
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Tijdens trainingskamp is donderdag de kabouterdag. Op deze dag wordt er veel getraind en gaan we 
leuke dingen doen.  
 
 
 
 
 
 
 
 


