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Van de Voorzitter
Alpe d’Huzes
Op 6 juni Alpe d’Huzes tijd. Vele mensen gaan dan weer de Alpe d’Huez op omdat ‘opgeven geen
optie is’. Jolanda Boks zal ook de berg der bergen beklimmen: wij wensen je alle sterkte en suc6 toe !
Als mensen nog geld over willen maken dan kan dat via de organisatie Alpe d’Huzes, ff zoeken naar
Jolanda Boks.
Beachhandbal is gestart: ELKE WOENSDAG !!!!
Afgelopen woensdag was de eerste beachtraining op een zonnig strand. Erik van der Wel verraste
iedereen met zijn komst en zijn goede training. Na afloop lekker ff het water in en wat eten bij Gotcha,
het kan allemaal. Ze hebben beloofd deze week een menuutje voor Hellas kids te maken….. ik zal ze
achter de vodden zitten. Dit zal dan nog op de site komen. De tijden blijven onverkort gelijk:
-

17 – 18 D en C groepen allemaal
18 – 19 B-groep
19 – 20 A-groep
20 – 21 evt. recrea of anderen senioren die willen.

Inmiddels zijn er ook diverse teams opgegeven voor het Beachtoernooi op 17 juni a.s. in Scheveningen. Ik ken de tijden nog niet, maar iedereen die wil komen kijken is natuurlijk van harte welkom.
Ik weet zeker dat de meiden B1 en de mannen A1 spelen, maar mogelijk zijn er nog meer teams
ingeschreven (zou leuk zijn)… jullie horen dat allemaal van je trainer/ster.
Overig
Het is eigenlijk gewoon een beetje een rustige tijd. Er komt wel veel sport aan of is bezig (Roland
Garros, Tour de France, EK voetbal, Wimbledon, Olympische Spelen), waardoor het handbal soms
ten onder lijkt te gaan. Maar niets is natuurlijk minder waar:
- De meiden van Oranje verloren net aan het OKT, waardoor het Olympische ticket aan hun
neus voorbij ging;
- Volendam mannen worden Nederlands Kampioen bij de HS;
- Afgelopen zondag werd er voor de buitencompetitie alleen maar binnen gespeeld in de hal: en
ja hoor, volgens mij won Hellas al haar wedstrijden (wederom een grand slam voor de meiden
B – alle drie de teams wonnen !! SUPER);
- Meiden A1 winnen een toernooi in Venlo met een gastkeepster van Loreal;
- De mannen van Hellas trainen alweer vol voor volgend seizoen, de meiden starten komende
week: allemaal SUCCES !!!
Agenda
- Vanaf 30 mei BEACHHANDBAL voor ALLE jeugdgroepen
- 22 juni: ALV 2011/2012
- 23 juni: Casino Royale – feestje omdat het zo gezellig is !!!
- 24 juni: familiedag incl. Kersentoernooi !!!
Anneke van Zanen-Nieberg (voorzitter)

Redactie
Kopij voor de eerstvolgende Helleen kun je aanleveren tot maandagavond 18 juni a.s. 20.00 uur via
het emailadres: helleen@hvhellas.nl.

Jarig de komende 2 weken zijn:
06 juni
07 juni
12 juni
13 juni
15 juni
17 juni

Luuk Barendse, Floor Heilijgers, Kris v.d. Klaauw en Tessa Tramper
Persijn Fennis
Berry Meijer
Shantella Smid
Kasper Knol
Sara Passchier

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

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

Inleveren nieuwe pasfoto’s:
Heel langzaam komen er pasfoto’s binnen. Maar we zijn er nog lang niet……
Hieronder nogmaals de lijst en een vriendelijk doch dringend verzoek zo snel mogelijk je foto op te
sturen.

Op 30 juni 2012 zijn de spelerspassen van onderstaande mensen verlopen.
Staat je naam hieronder, stuur dan, indien mogelijk, digitaal (als .JPG bestand) je
pasfoto naar: ledenadministratie@hvhellas.nl Wel graag de naam van de speler in de
mail vermelden.
Wanneer je geen pasfoto digitaal kan versturen, lever dan je pasfoto in bij je
coach/trainer.
Naam

Relatiecode Geb.datum Leeftijdscatagorieën

Barendse, M.
Barendse, S.
Benghanem, S.
Berest, P.M.
Boks, J.
Brave, T.
Budding, W.
Damen, R.
Dekker, N.
Dijk, M. van
Domin, P.
Dulk, K. den
Duren, J. van
Duren, R. van
Favre, N.
Ghaleb, Y.

ZS749Q5
ZS749R6
ZS998KZ
ZS935DN
ZS834NN
ZS999WG
ZS750DY
ZS750L8
ZS920DX
ZS757S6
ZV540NO
ZS969JM
ZT048NV
ZW272VD
ZS955WI
ZS992RO

28-01-1974
01-06-1975
10-12-1993
01-05-1995
03-01-1988
10-10-1996
06-12-1951
28-01-1980
17-10-1993
09-04-1961
06-09-2000
04-10-1955
29-04-1995
08-02-2001
11-04-1997
28-04-1993

Senioren (H)
Senioren (D)
A-Jeugd (H) Senioren (H)
A-Jeugd (D)
Senioren (D)
B-Jeugd (D)
Senioren (D)
Senioren (H)
A-Jeugd (D) Senioren (D)
Senioren (D)
C-Jeugd (H)
Senioren (H)
A-Jeugd (D)
C-Jeugd (D)
B-Jeugd (D)
A-Jeugd (H) Senioren (H)

Hendriks, A.
Hofland, E.
Hofland, V.
Hofman, T.
Husselin, S.
Ingen, L. van
Jong, G. de
Kouijzer, O.
Lieshout, A. van
Maquelin, D.
Meijer, T.
Olphen, A. van
Oosterbaan, S.
Passchier, S.
Popescu, R.T.
Potma, M.
Quataert, I.
Ravensbergen, B.
Schuit, M.
Schuit, S.
Stet, A.
Stet, N.
Stet, W.
Straaten, J. van
Valk, P. v.d.
Vliet, L. van
Vliet, R. van
Vollebregt, M.
Voncken, H.
Willgeroth, J.
Yung, A.
Yung, M.
Zanen, M. van
Zanen, R. van
Zanen-Nieberg, A. v
Zuilen, C. van
Zundert, Y. van

ZS702NB
ZS749KX
ZS752ZW
ZS700MY
ZW057HQ
ZS893B4
ZW396FQ
ZW678PJ
ZW240ZQ
ZS769F4
ZS756V6
ZS769G5
ZS754PS
ZV401XU
ZW623CY
ZS752DA
ZS741ZO
ZS779TN
ZW272TB
ZW272WE
ZS751C6
ZS749S7
ZS750ZM
ZT017LB
ZT825Y9
ZS882BU
ZS993PP
ZW600JY
ZW625VP
ZW600GV
ZT042XN
ZT042YO
ZW428BY
ZV451X5
ZS754BE
ZS757NZ
ZW467RX

30-10-1995
05-03-1967
17-02-1971
16-07-1956
17-11-1980
10-10-1969
03-10-1994
10-08-1999
23-07-2001
12-02-1988
19-01-1993
13-04-1988
01-04-1966
17-06-2000
07-10-1997
01-06-1965
25-12-1993
14-03-1993
10-11-2001
10-11-2001
14-05-1985
18-12-1951
25-05-1983
12-12-1993
26-04-1996
15-11-1988
24-04-1963
21-03-2003
03-02-2002
14-04-2000
20-05-1997
20-05-1997
18-01-2001
03-09-1999
30-12-1963
25-09-1993
31-01-2002

A-Jeugd (D)
Senioren (H)
Senioren (H)
Senioren (H)
Senioren (H)
Senioren (H)
A-Jeugd (H)
C-Jeugd (H)
C-Jeugd (D)
Senioren (D)
A-Jeugd (H)
Senioren (D)
Senioren (D)
C-Jeugd (D)
B-Jeugd (H)
Senioren (H)
A-Jeugd (D)
A-Jeugd (H)
C-Jeugd (D)
C-Jeugd (H)
Senioren (D)
Senioren (H)
Senioren (H)
A-Jeugd (H)
B-Jeugd (D)
Senioren (D)
Senioren (H)
D-Jeugd (D)
D-Jeugd (H)
C-Jeugd (H)
B-Jeugd (H)
B-Jeugd (H)
C-Jeugd (D)
C-Jeugd (D)
Senioren (D)
A-Jeugd (D)
D-Jeugd (H)

Senioren (H)

Senioren (D)
Senioren (H)

Senioren (H)

Senioren (D)

Groetjes,
Petra Hofstra, Ledenadministratie

Wedstrijdverslagen etc. Jeugd
Heren B-jeugd







Vorig weekend had de HBJ2 een toernooi in Breda,
Deze ochtend verzamelen we bij Hellas voor een toernooi in Breda. Zaterdagochtend rond 11
uur weg. 12 uur lekker warm, aangekomen bij HV United Breda. Tenten opzetten, eten en de
vossenjacht speurtocht doen, bleek achteraf voor mini's te zijn... stiekem zijn en blijven we
nog lekker jong!
2 uur gelopen terug bij het veld, patatje eten en naar DE STAD om naar de bioscoop te gaan.
Een uur te vroeg zoals we van ons zelf gewend zijn...? Effe de stad in dus, alleen de kroegen
waren open... en een trouw dress winkel, voor het Sprookjes Huwelijk van Bart P.?
Na de film weer snel terug, WANT NEDERLAND SPEELT!!!
Tijdens de wedstrijd gingen de spelers zelf voetballen, met Bart Sneijder, Aron de Jong, Jelle
Huntelaar, Mike Heitinga, Wessel van Persie, Bob van Bommel en Bart Afellay... en ik? ik ging
de wedstrijd kijken en analyseren. Yes 1-0 Van Persie assist Sneijder...
























in de rust ging ik ook maar balletje trappen op blote voeten... na deze "wedstrijd" heb ik iets
geleerd, NIET OP BLOTE VOETEN VOETBALLEN OP ASFALT, blaren schaafwonden etc. en
dan kwam de penalty van Bulgarije d’r ook nog bij 1-1...., strompelend op zoek naar pleisters
verband etc. iedereen medelijden met DE MANKE...
kan alleen mij over komen..
en dan de 1-2 met een assist van Manolevje. NL speelt belabberd...
na deze afgang was er een feest @ de kantine van United Breda!
Iedereen ging los!!
en Wessel in’ t bijzonder.
Dankzij mij heeft ie nu een meisje ontmoet van Odis...
om 1 uur moesten we de tent in, slapen ging pas om 4 uur / half 5 omdat de mensen in Breda
van feesten houden.
om 8 uur op, om om 10 uur met het toernooi te beginnen.. GAAAAP.
Bram Meens wordt opgehaald door Yvette. Z'n auto was stuk. Doru kwam wat later omdat hij
iets vergeten was halverwege. 1e wedstrijd ging goed gelijk gespeeld sterke tegen standers.
om 12 uur de volgende gewonnen van een redelijk opgaand team jammer... 3e wedstrijd
tegen de sterke tegenstanders verloren en de laatste ook gewonnen! Jammer dat we op doel
saldo minder hadden anders stonden we 1e!!
maar ja, tussen de wedstrijden door gingen we OA voor Wessel bij de wedstrijden kijken van
Odis dames B2.
Ene Megan wilde op de foto met Aron, wat ze op ’t laatst niet durfde...
en een van de speelsters was t achter nichje van ex international en keeper van Man U. Edwin
Van Der Sar.
Na deze wedstrijd dollen in t warme weer, iedereen is wel moe... tenten afbreken... handig
zo'n opgooi tent, tot je hem weer moet afbreken, na een kwartier draaien,vouwen en ninja
bewegingen is t gelukt , alle tenten waren afgebroken en in de auto opgeborgen.
Voor ik het vergeet wil ik namens het team, de leiding bedanken voor het rijden, coachen,
letten op ons,zorgzaamheid en de gezelligheid! Bedankt Arend Passchier, Oswin Ortega,
Michael en Yvette Kleibergen!!
De terugreis... sommigen zeggen dat er mensen in slaap zijn gevallen, ik weet daar niks van
ik had m'n ogen dicht.
Bij het huis van de familie Ortega aangekomen heerlijk gegeten: pizza's in alle soorten en
maten. Jelle, Bob en Mike werden opgehaald. Bram Meens en ik werden door Arend
weggebracht... Bram wist niet waar hij woonde alleen zijn straa naam, niet waar het in de
buurt lag.
Maar ja zal wel moe zijn van het keepen????
Het was een geslaagd weekend, hopen op vele die zullen volgen.

