
Natasja Bekker kiest voor Hestia Bilzen 
 
 

Met trots melden we u dat Natasja 
Bekker trainster wordt bij onze 
Heren 1.   
 
Ze speelde o.a. bij de clubs V&L 
Geleen en Swift Roermond waar 
ze 3 keer landskampioen werd en 
drie keer de beker won.  Ook 
speelde ze diverse malen bij ‘jong 
oranje’ en de nationale ploeg 
‘Dames A’. 
In 1993 werd ze verkozen tot beste 
speelster van Nederland. 
 

 
Ze trainde verschillende jeugdploegen, met als hoogtepunt assistent-trainer 
van bondscoach Monique Tijsterman, waar ze dus werkte met de beste 
meisjes19 van Nederland.    
Natasja pakte hiermee vorig jaar een zilveren medaille op het EK in 
Hongarije. 
 
Tot op heden is ze techniektrainster van de meisjes16 op de handbalschool 
Zuid-Limburg. 
Ook de heren zijn haar niet onbekend.  Zo traint ze al jaren de heren van 
de universiteitsploeg in Maastricht. 
 
Wij zijn super-enthousiast dat Natasja, een trainster met zo een palmares de 
uitdaging durft aangaan bij Hestia Bilzen, en wensen haar veel succes met 
onze heren, die promotie maakten naar Liga 3. 
 
 
Ook zijn we heel blij dat we ons trainerscorps konden uitbreiden met nog 
drie toptrainers.    
 
We verwelkomen Johan Helsen, die 
de dames van St Truiden verlaat om 
naar Bilzen te komen en onze 
meisjes 15 te trainen.  Johan is geen 
onbekende, hij trainde in het 
verleden al een tijdje onze jongens 
14.  Johan handbalde zelf jaren op 
nationaal niveau. 
 



 
 
 

Ook Sofie Geutjens verlaat haar 
moederclub Bocholt om vol enthousiasme 
onze club te versterken.  Sofie speelde 
verschillende keren in de nationale ploeg, 
en jarenlang in de hoogste klasse.  Sofie zal 
zich ontfermen over onze meisjes 17. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bij Maasmechelen strikten we de 
beloftevolle trainer Bart Steutelings 
voor onze jongens 14.   Hij is nog 
steeds actief bij zijn moederclub 
Maasmechelen65 als trainer en 
sporttechnisch coördinator.  Bart 
draait al jaren mee in het 
jeugdhandbal.  Zelf speelt hij daar 
ook nog in de regioploeg.   
 
 
 


