
Anneke van Zanen-Nieberg (voorzitter) 

Mijn broer Fred handbalde en dat vond ik wel leuk. Dus ben ik op mijn 8e (eerder mocht 

niet) ook begonnen met trainen bij de D-jeugd (dat heette toen pupillen). Later volgden 

ook mijn andere broers Leo en Martin de gang naar Hellas. Kortom: bij ons thuis was het 

handbal voor, na, tussendoor en achteraf. In huis altijd overal ballen, handbalschoenen 

en drogende shirts en broekjes. Maar ook altijd veel plezier met de vele handbalvrienden. 

Ik ben tijdens mijn studie even gestopt bij de selectie, maar tegen het einde van de 

studie kon ik het toch niet laten en ben gewoon weer begonnen. Na de selecties volgde 

dames 3 en tot een jaar geleden wilde ik nog best eens invallen bij 3 of 4, maar 

inmiddels vindt mijn lijf het wel welletjes en volstaat hardlopen. Mijn man, Ron heeft 

nooit gehandbald, maar hij begrijpt het spelletje inmiddels, na 30 jaar als toeschouwer, 

zeer goed. Inmiddels handballen ook de kinderen (Tim, Sas, Rianne en Maaike) allemaal 

al jaren bij Hellas. Mijn eigen huis is nu vol met ballen, handbalschoenen en drogende 

shirtjes en broekjes. Maar als je weet hoeveel plezier en vriendschap Hellas je brengt, 

dan heb ik dat er graag voor over! 

 

Marian Barendrecht-Deelen (secretaris) 

Ik ben ooit bij de aspiranten (zoals de C-jeugd toen nog heette) met handballen 

begonnen en inmiddels 40 jaar lid van Hellas. Ik heb altijd met heel veel plezier 

gehandbald, leuke dingen meegemaakt als trainingskampen in binnen- en buitenland en 

europacup-avonturen. Ook na de geboorte van Marlies, Susan en Paulien heb ik nog 

jarenlang lekker elk weekend een balletje gegooid in DS3. Tot een jaar of acht jaar 

geleden. Je moet tenslotte een keer ophouden, maar jammer is het wel want ik vind 

handbal toch echt de mooiste sport die er is! Dus nu ben ik regelmatig langs de lijn te 

vinden, kijkend naar mijn dochters, naar Maarten (40 jaar geleden op Hellas ontmoet) of 

naar een van de vele andere spannende wedstrijden. 

 

Peter Hofstra (penningmeester) 

Zo’n 14 jaar geleden handbalde mijn zoon Brandon bij Wings en moest hij naar de C-

jeugd. Bij Wings was dat echter niet mogelijk en zo zijn wij overgestapt naar Hellas. Snel 

daarna volgde ook Allison en Quinton. Van ons gezin is Quinton eigenlijk de enige echte 

Helleen omdat hij bij Margie is begonnen. Gedurende de afgelopen jaren heb ik eerst 

zitting genomen in de jeugdcommissie en later ben ik overgestapt naar het bestuur. Met 

mijn functie als penningmeester van Hellas probeer ik samen met de andere bestuurders 

de club financieel gezond te houden zodat er op het hoogste niveau gehandbald kan 

worden. Daarnaast kijk ik zoveel mogelijk wedstrijden van mijn 3 kinderen. 

 

Bernadette van der Linden (jeugd) 

Ik ben als mini ooit begonnen bij Athene (gele shirtjes, bruine broekjes..) en op mijn 11de 

overgestapt naar Hellas. Tot en met de junioren heb ik met plezier bij Hellas gespeeld, 

zelfs nog even deel uitgemaakt van een selectie voor jong Oranje, maar toen het serieus 

begon te worden, toch gekozen voor studies in Leiden en Amsterdam (ja, nog altijd een 

beetje spijt van). Na Hellas nog wel in de regio gespeeld bij HVL, Erasmus en topteam 

‘Groen’ op de woensdagavond. 

Mijn kinderen zijn gewoon zoals het hoort begonnen bij Margie en spelen inmiddels in de 

D (Selle) en de C (Jesse). Zoals dat gaat, word je eerst betrokken bij de organisatie van 

een spelletjesavond en dan ben je ineens alweer bijna 5 jaar voorzitter van de 

jeugdcommissie. Dat is een spannende rol binnen een vereniging als Hellas waar we 

zowel aan de jongens- als meidenkant breedtesport en topsportteams hebben. Beide 

kunnen niet zonder elkaar, maar hebben wel eens andere belangen. Met hulp van 



trainers, begeleiders, ouders én kinderen weten we er toch weer elk seizoen een succes 

van te maken. 

 

René Peters (clubtent) 

Begonnen langs de lijn als ouder van Jasmijn Peters, toen bij de GDJ en inmiddels 

keepster bij de DAJ1. Ik volg alle wedstrijden met veel plezier. Al snel heb ik mij 

aangemeld als vrijwilliger voor de baractiviteiten en sinds een aantal jaar ben ik 

voorzitter van de barcommissie (clubtent). Daardoor werd ik automatisch ook bestuurslid 

van Hellas. Vanuit mijn beroep facilitair manager zit hospitality in het bloed.  

Inmiddels hebben we als barcommissie met elkaar een hecht team en zorgen wij met 

veel vrijwilligers van ´s morgens vroeg tot ´s avonds in de late uurtjes voor een hapje, 

drankje en vooral voor gezelligheid. Wist U trouwens dat we de clubtent verhuren voor al 

uw feesten en partijen en dat u als lid van Hellas nog een mooie korting krijgt ook? 

 

Vraag even naar onze brochure of vraag info achter de bar. 

 

Martin Potma (top) 

Omdat mijn talent voor voetballen niet zo groot bleek te zijn ben ik op ongeveer 15-

jarige leeftijd gaan handballen. Mijn buurjongen deed dat toen ook en een wat oudere 

buurjongen bleek de trainer van zijn team te zijn.  Toen ik 20 was werd ik voorzitter van 

die vereniging, die nu helaas niet meer bestaat, ook niet na een fusie. Op mijn 24-ste 

werd ik door een andere club benaderd om daar te komen spelen. Omdat de ambities 

van mijn teamgenoten met die van mij uiteen liepen ben ik toen hogerop gaan spelen. 

Dat heb ik 4 jaar met veel plezier gedaan. Hellas is mijn derde vereniging en daar speel 

ik inmiddels ruim 20 jaar. In de loop der jaren ben ik van team 1 via team 2 in team 3 

beland. Daar speelde Frits eerst ook in en nu speel ik met onder andere Maarten samen. 

 

Frits Rotteveel (sporthal) 

Ik ben begonnen bij de pupillen en loop nu zo ongeveer 45 jaar bij Hellas rond op de 

Laan van Poot. Helaas ben ik een jaar of twaalf geleden noodgedwongen gestopt met 

handballen vanwege lichamelijke ongemakken. In al die jaren ook veel leuke dingen 

meegemaakt (feestjes, kampioenschappen, trainingskampen en voorjaarskampen). 

Sinds twee jaar werk ik als horecavrijwilliger bij De Nieuwe Regentes. Hierdoor heb ik de 

afgelopen tijd niet veel wedstrijden meer gezien, maar door mijn bestuursfunctie blijf ik 

toch betrokken bij de vereniging.     

 

Anouk van Olphen (algemeen) 

Alles hebben onze ouders geprobeerd; mijn zus en ik hebben naast handbal op ballet, 

muziekles, tennis en paardrijden (misschien nog wel iets wat ik alweer vergeten ben) 

gezeten. Dat laatste hebben we nog heel lang volgehouden en hebben we ook met heel 

veel plezier gedaan. Op een gegeven moment moesten we in combinatie met school toch 

kiezen voor 1 sport en komend uit een handbalfamilie en opgroeiend op het handbalveld, 

werd het uiteindelijk toch handbal, uiteraard. 

En gelukkig maar, want allebei hadden we toch een beetje de Van Olphen handbalgenen 

ge-erfd, mijn zus nog een hele hoop meer dan ik: zij is prof-handbalster geworden en 

speelt in het Nederlands team. Stiekem droomde ik hier vroeger ook van, maar mijn 

talent lag meer bij het studeren. 

Op het moment dat ik dit schrijf, is het WK bezig in Denemarken, waarbij het Nederlands 

team het geweldig goed doet en ik live heb mogen genieten van de eerste drie poule-

wedstrijden. Inmiddels hebben ze zich geplaatst voor het OKT en mochten ze 



geschiedenis schrijven en zich plaatsen voor Rio, gaan we met de familie uiteraard alles 

op alles zetten om mee te gaan om de meiden aan te moedigen! 

We zijn opgegroeid bij de mooie club Hermes. Opa, papa, mama en oom hebben hier 

gespeeld en er was uiteraard geen twijfel over mogelijk waar wij bij de mini's zouden 

aansluiten. We hebben hier een prachtige tijd gehad waarbij mijn vader ons in de C, B en 

A-jeugd heeft gecoacht. Het is dat er in de Senioren geen perspectief was voor 

ontwikkelingsmogelijkheden waardoor we na de 1 jaar in de Senioren te hebben 

gespeeld, over zijn gestapt naar Hellas. Zelf heb ik een jaar of 6 in Dames 2 bij de 

selectie gespeeld en dit seizoen is inmiddels mijn derde bij Dames 3. Op een gegeven 

moment is handbal niet meer nummer 1 in je leven en is 4 keer in de week trainen en 

een wedstrijd in Limburg iets te veel van het goede. Echter, het fanatisme en de liefde 

voor de sport blijft, waardoor we nu een ontzettend leuk Dames 3 team hebben met 

meerdere oud-selectiespeelsters die allemaal nog lekker willen ballen én uiteraard voor 

de winst willen gaan. 

Als algemeen bestuurslid hoop ik zoveel mogelijk mee te kunnen kijken bij het reilen en 

zeilen bij het bestuur en waar mogelijk te kunnen assisteren om zodoende wat terug te 

kunnen doen voor de club. 


