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Van de Voorzitter
MANNEN A KAMPIOEN VAN NEDERLAND !!!!!!!
Wat een prestatie, wat een team, wat een begeleiding, wat een feest…en zo verdiend!
Afgelopen zaterdag was de dag die de mannen A al maanden in hun agenda’s hadden staan. Dit was
de dag dat het allemaal zou moeten gebeuren, dit was de dag dat alle puzzelstukjes in elkaar zouden
moeten vallen. En hoe mooi is het dan als dat allemaal uitkomt…hoe mooi dat is dat hebben zij
allemaal mee mogen maken.
Het begon in de Sporthallen Zuid nog niet zo goed. Er werd verloren van Olympia ’89 en de start
tegen Quintus was ook nog niet ‘je van het’…. gelukkig was iedereen op tijd bij de les bij Quintus en
werd nipt met 12-11 gewonnen. Als laatste in de poule moest Swift Arnhem verslagen worden. Vorige
week waren zij nog te sterk gebleken in de beslissingswedstrijd om het regio-kampioenschap, maar
hier troffen zij een ander Hellas. Met fenomenaal spel werd Swift met 18-8 naar huis gespeeld. De
kruisfinale was bereikt, wachten nog op de tegenstander…dat werd Aalsmeer…ook geen onbekende.
Een zware partij, waarbij de eerste krampverschijnselen begonnen op te spelen, maar waarbij wij
uiterst gedecideerd naar een ruime overwinning speelden (11-7)….en ja, dan is het zover: DE
FINALE tegen BEVO. Daar droomde je van, daar ben je het hele jaar voor bezig, deze wedstrijd laat
je je niet ontnemen…hier geef je alles voor. En dat ze alles hebben gegeven kan in ieder geval
Jeroen (herstelsnel) beamen, want hij heeft alle zeilen bij moeten zetten om iedereen zonder kramp
binnen de lijnen te kunnen houden….en het werkt dus echt: het herstel was steeds snel. De wedstrijd
begon nerveus en gelijk opgaand (rust 3-3), daarna liep Bevo even weg (4-6), waarna de energie bij
onze mannen weer terugkwam, want het was HUN droom en die laat je je niet afnemen. Het was
erop en erover en Bevo kwam niet meer terug…13-9 winst in de finale: KAMPIOEN VAN NL!! De
droom komt uit, Neso en Marco hebben met hun team gedaan wat alleen kan als je bereid bent er vol
voor te gaan en alles voor elkaar over te hebben. Wij zijn met z’n allen supertrots op jullie!!
De kleine huldiging ’s avonds tijdens de rust van de HS was een eerste blijk van waardering: bloemen
uitgereikt door de DS, een paar kratten H…. van het bestuur en na afloop van de wedstrijd een
rondedans met de winnende HS. De echte bekroning, jullie eigen kampioenencollage in de clubtent,
zal later volgen (op de familiedag waarschijnlijk), want dan is het voor de toekomst verzekerd dat
niemand deze mooie prestatie zal vergeten!
Anneke van Zanen-Nieberg (voorzitter)
Redactie
Kopij voor de eerstvolgende Helleen kun je aanleveren tot maandagavond 7 mei a.s. 20.00
uur via het emailadres: helleen@hvhellas.nl.

Jarig de komende 2 weken zijn:
24 april
26 april
27 april
28 april
29 april
01 mei

Ron van Vliet
Zoë Haaksma, Nina Tukker en Pip v.d. Vlak
Huib Maas, Stefan Stapper en Liam Yung
Theo Cordesius en Yassine Ghaleb
Joelle van Duren
Paula Berest en Lindsey Eefting

Allen van harte gefeliciteerd!

Welkom nieuwe leden:
Mini:
HBJ:

Robin Pijpers
Bart Maliy en Justin Pennock

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

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

Meld je aan voor Jazzin’ The Hague 2012
Er wordt dit jaar een nieuw jazzfestival in Den Haag georganiseerd in het World Forum Theater: Jazzin’
The Hague.
Hellas is wederom van de partij om de toiletten te bemensen op de oude vertrouwde locatie, met een
nieuw evenementenbureau als organisator (bekend van Beatstad en Parktheater).
Jazzin’The Hague vindt plaats op vrijdag 1 juni en zaterdag 2 juni.
We doen een beroep op alle leden, vrienden en familie om een dusdanig aantal vrijwilligers op de been te
krijgen dat we elkaar voldoende kunnen aflossen en tussen de bedrijven door nog volop van de muziek
kunnen genieten.
Hellas kan extra inkomsten goed gebruiken, dus geef je bij ons op met vermelding van de dag(en) dat je
aanwezig kan zijn.

Groeten,
Martin en Désirée
Martin Potma
Tel: 06-29254548
E-mail: martin.potma@tiscali.nl

Desiree Henddriks
Tel. 06-16016534

Email: boudendesi@casema.nl

Het programmama van Jazzin The Hague is te vinden op: http://www.jazzinthehague.nl
Meer is te vinden op : http://www.atevents.nl/nieuwe-website

Alp d’Huez
Beste Hellenen,
Op 6 juni zal ik samen met mijn moeder de Alp d’ Huez gaan beklimmen.
Dit gaan we doen om de strijd met kanker aan te gaan onder het motto opgeven is geen optie!
Hierbij willen we zoveel mogelijk geld inzamelen voor het KWF om ooit op een dag te kunnen zeggen,
kanker is te genezen!! Wilt u mij hierin steunen klik dan op deze link:
http://deelnemers.alpe-dhuzes.nl/acties/jolandaboks/jolanda-boks/actie.aspx
Groetjes,
Jolanda Boks

Wedstrijdverslagen etc. Jeugd
Dames B-jeugd
Wedstrijdverslagen
15 april Hellas B3 – EHC B2
De eerste veld wedstrijd voor de B3 meiden, ik was al vroeg op het veld om de DB2 te coachen,
Toen ik de DB3 in “formatie” aan zag komen lopen, viel mij op dat ze zo netje gezamenlijk aan
kwamen aanlopen, toen ze mij zagen en voorbij liepen was het een gegiechel van jewelste, nog had
ik niets in de gaten, tot er werd gezegd, hoe vind je hun haren. Ja hoor ze hadden hun haar rood
geverfd, om dat ik een keer had geroepen dat ze wat feller moesten worden en dat ik het liefst kleine
of “rooie” grietjes had, want die zijn altijd lekker fel. Dus nu kwamen ze dus allemaal met rood haar.
Nou het heeft geholpen ze speelden een “felle” wedstrijd er werd geknokt voor elke bal, de verdediging zat potdicht en de keeper hield haar doel goed “schoon” de uitslag was dus ook terecht en
verdiend 15-7. Dus maandag op de NHV site gekeken en ja hoor. Hellas stond boven aan, altijd een
mooi gezicht.
22 april Westlandia – Hellas B2
Nog steeds in de overwinningsroes moesten we aantreden tegen Westlandia, wetend dat Westlandse
ploegen altijd stevig spelen. Maar ook met hun eigen haar kleur kunnen ze nu lekker fel spelen, al
heel snel stond het 0-3, maar de tegenstander kwam snel terug en steeds ging het gelijk op. Ook met
een beetje hulp nam de scheids die niet zo heel goed kon tellen kwam Westlandia steeds weer
langszij, maar door puur doorzettingsvermogen en geloven in eigen kunnen, hebben we ook deze
wedstrijd gewonnen 18-19. Goed gespeeld meiden pure wilskracht en geloven in je zelf dan zullen er
meer overwinningen volgen.
Ton
Wedstrijdprogramma DB2 + DB3
29 april
DB2 11:00 Hellas B2 - SOS Kwieksport B3
DB3 15:20 Hellas B3 - Forholte B1
6 Mei
DB2 13:40 Hellas B2 - Verburch
DB3 11:00 HVV’70 B1 - Hellas B3
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