
Helioscoop
Helioscoop 1: woensdag 5 september

Volgende Helioscoop: zondag 30 september

Reza Repair: trotse hoofdsponsor van KV Helios 1



Van het bestuur

De kop is eraf en na de prachtige bewaareditie is dit de eerste helioscoop van dit jaar. Wat 
hebben we mogen genieten van een heerlijke zomer. Hopelijk wordt het najaar niet te nat 
zodat de competitie gewoon gespeeld kan worden. We hebben namelijk nog steeds een 
grasveld liggen. De Bert Koopman Cup was een daverend succes. De sportieve gezellig-
heid was te proeven op het veld. De cup met de grote oren blijft weer eens bij ons na de 
eerste plaats van Helios 1. Renee organiseerde voor alle jeugd afgelopen zondag een trai-
ningsdag met een lunch! Bedankt hiervoor en ook alle anderen die geholpen hebben om er 
een mooie dag voor de jeugd van te maken. De strandtraining was weer een mooi uithang-
bord net zoals de beachkorfbaltrainingen tijdens de zomerperiode.

Ook kunnen we trots zijn op het binnenhalen van de nieuwe hoofdsponsor: Rezarepair. Re-
za is een bekende binnen de club en is blij dat hij de club een steuntje in de rug kan bie-
den. Hij verbindt ook zijn naam aan het schoolkorfbaltoernooi van dit jaar op 7 oktober.

Na de goede zomerperiode en de frisse start zijn er ook wel wat kopzorgen voor de club. 
Het 3e is onder bezet maar wel een enorm belangrijk team om overeind te houden. Het be-
stuur is zich daar terdege van bewust! We zullen alles in het werk stellen om te zorgen dat 
dit team op de been blijft. We hopen dat iedereen binnen de club hier zijn steentje aan wil 
bijdragen.

Volgende week woensdag, 12 september, is de jaarlijkse ledenvergadering. We hopen op 
een hoge opkomst van de leden. Betrokkenheid is belangrijk om samen de schouders er-
onder te zetten.

De familie Brakenhoff, waar ik natuurlijk zelf ook onderdeel van ben, is de afgelopen 3 
maanden behoorlijk uitgebreid. Koen en Jet zijn de trotse ouders geworden van Huub. 
Loes en Robert hebben een 3e zoon erbij, hij heet Noud en Suzanne en ik zijn de trotse ou-
ders geworden van Pien. Het is fijn om zoveel felicitaties te krijgen van iedereen.

We wensen iedereen een sportief gezellig seizoen toe!

Namens het bestuur,

Frank Brakenhoff

Voorzitter KV Helios
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Algemeen

Afgelopen week is de bewaareditie uitgekomen, boordevol belangrijke en leuke informatie. 
Dit is de eerste ‘normale’ Helioscoop van dit seizoen. Deze Helioscoop beslaat het eerste 
deel van de eerste veldhelft. Hierin vind je voor de komende vier weken de wedstrijden die 
je moet spelen. De volgende Helioscoop komt uit rond 30 september.

Belangrijk: rijschema

Normaal gesproken werd in de Helioscoop altijd een rijschema bijgehouden. Vanaf dit sei-
zoen stopt Danielle echter met haar werkzaamheden als wedstrijdsecretaris. Dit betekent 
dat het rijschema nu in onderling overleg binnen de teams gemaakt zal moeten worden. 
Voor het eerste speelweekend is voor de jeugd wel een voorzet gedaan. Levert dit proble-
men op, laat het dan even weten aan het bestuur.

Helios E1 Quentin & Tygo

Helios C1 Luca, Isabel Huisman, Fabian Sewalt, 
Delano

Helios A2 Richard, Julia, Jelle
Helios A1 Mitchell, Dion, Zoë
Helios B1 Jaap, Melle, Maud de Zeeuw

Activiteiten

Voor wat betreft feesten is het nog wat stil deze weken. Het eerste evenement, het Foute 
Feest, is pas in de twee helft van de eerste veldhelft. Daarover lees je meer in de eerstvol-
gende Helioscoop. Overigens is dit foute feest na het uitkomen van de bewaareditie van 
de Heliscoop verplaatst naar 27 oktober. Belangrijk is wel de Algemene Ledenvergadering, 
op 12 september. Deze zal om 20:00 starten. Als bestuur vinden we het erg belangrijk dat 
er zoveel mogelijk leden komen. Zo weten de leden waar het bestuur en de commissies 
zich het afgelopen jaar mee bezig hebben gehouden, maar komt het bestuur ook nog 
meer te weten wat er speelt binnen de vereniging. Komt allen!

Datum Activiteit* Extra informatie

8 september (za) Start competitie

15 september (za) Teamfoto’s Wees op tijd aanwezig voor je 
wedstrijd!

12 september (wo) ALV Ledenvergadering (20:00)
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Kantinediensten

De kantinediensten zijn meteen voor de hele eerste veldhelft. Alles is zo eerlijk mogelijk ver-
deeld. Voor zaterdag 13 oktober en 27 oktober zijn we nog op zoek naar mensen die het 
leuk vinden om een kantinedienst te draaien. Wanneer het je leuk lijkt, neem dan contact 
op met Sabine! Ben je ingedeeld op een dag die je nu uit komt? Dan dien je zelf vervan-
ging te regelen. In de kantine, boven de kassa, hangen instructies voor het opstarten en 
het afsluiten van de kantine. Als je de eerste bardienst van de dag hebt, kun je de sleutel 
van tevoren (in overleg) afhalen bij Caroline of Nel. Zij zullen dan ook uitleggen hoe het 
alarm werkt en waar je het geldzakje voor in de kassa kunt vinden.

Zaterdag 15 september (Pim keuken)

09.00 uur – 12.00 uur Ouder Maureen Drost (sleutel) + Ouder Melle Boon
12.00 uur – 14.30 uur Ouder Amy Inja + Ouder Anna Rijnbout

14.30 uur – 16.00 uur Ouder Ester de Jongh + Ouder Zoë Shepley

16.00 uur – eind Koen Willems + Edwin Anderton
 

Zaterdag 29 september  (Pim keuken)

09.00 uur – 12.00 uur Ouder Stijn Hierck (sleutel) + Ouder Tom Minnebo

12.00 uur – 14.30 uur Ouder Meike Dekker + Ouder Arthur Wiggers

14.30 uur – 16.00 uur Ouder Knud van der Kolk + Ouder Michelle Bontje
16.00 uur – eind Thijs van Herpen + Micha van Buuren

 
Zaterdag 6 oktober  (Pim keuken)

09.00 uur – 12.00 uur Ouder Maud de Zeeuw (sleutel)+ Ouder Maud Lambriks

12.00 uur – 14.30 uur Ouder Nils Lute + Ouder Jelle Ubachs
14.30 uur –  eind Ouder Mitchell van Ewijk + Ouder Dion de Visser

Zaterdag 13 oktober  (Pim keuken)

13.00 uur – 15.30uur Wilma Kuijs (sleutel) + Danielle de Goede
15.30 uur – eind

 
Zaterdag 27 oktober  (Pim keuken)

13.00 uur – 15.30uur Wilma Kuijs (sleutel) + Anita Paulus
15.30 uur – eind
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Grote Club Actie 2018                                                    

De jaarlijkse Grote Club Actie is bij de meesten van jullie wel bekend. Dit jaar doen wij ook 
weer mee. We doen een beroep op jullie allemaal om zoveel mogelijk loten te verkopen. 
Een lot kost 3 euro, van ieder verkocht lot vloeit maar liefst 2,40 euro direct in de clubkas!

De lotenverkoop start dit jaar op zaterdag 15 september 2018. In de loop van volgende 
week worden alle verkoopboekjes aan jullie uitgedeeld.

Van ieder verkocht lot krijgt de verkoper zelf ook 0,40 cent. Verder maakt iedere lotenverko-
per, ongeacht het aantal verkochte loten, middels loting extra kans op een bescheiden 
prijs.

We hopen dat dit voor iedereen een extra stimulans is om zoveel mogelijk loten te verko-
pen! De uiteindelijke opbrengst komt tenslotte ten goede aan jullie zelf! Het is de bedoe-
ling, als de opbrengst groot genoeg is, om 1 of 2 picknicktafels op het terras te vervangen. 
Dat is echt wel nodig, de huidige tafels buiten zijn oud en storten bijna in!

Wil jij straks ook weer fijn voor en na je training of na je wedstrijd aan een mooie tafel zit-
ten? Doe dan je best!

Veel plezier alvast!

Karin, Nadine en Johan 
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Hét adres voor mobiele telefonie en tablets, zowel nieuw als gebruikt. Specialist in 
snelle en vakkundige reparaties. Gebroken glas, waterschade, virussen? Geen 
probleem voor Reza Repair. Ook een groot assortiment aan accessoires is in de 
winkel te vinden. Neem een kijkje op www.rezarepair.nl. Of beter nog: ga eens langs 
in winkelcentrum Geesterduin!
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Wonen, verzekeren, hypotheken: álle 
specialismen in huis! Zowel 
particuliere als zakelijke klanten zijn bij 
HVMS aan het juiste adres. Er is geen 
vraag op het gebied van aan- of 
verkoop van woningen, 
vastgoedbeheer, verzekeren of 
hypotheken waarmee het deskundige 
team van HVMS u niet kan helpen.

Bouwmarkt Multimate neemt graag 
de tijd voor haar klanten. Wat kan 
Multimate voor jou betekenen? Je 
klus wordt ook nog eens stukken 
leuker met de speciale acties. Zo 
biedt Multimate niet alleen vakkundig 
maatwerk en de beste producten, 
maar ook de beste deals!

Bekend in Castricum en omstreken. 
Voor een Turkse specialiteit ga je 
langs bij Mekan aan de Dorpsstraat 
26. Geen zin om op de fiets te 
stappen? Bellen en laten bezorgen 
kan ook! Zie hun website voor de 
uitgebreide menukaart.

Intersport Veldhuis is dé sportwinkel in 
Beverwijk met een ruime keuze in 
sterke A-merken en exclusieve 
merken. Intersport Veldhuis is bij 
uitstek de specialist in o.a. voetbal, 
korfbal, hockey, fitness, tennis, 
running, wandelen, zwemmen en 
indoor.

Schoffies is de bekende 
kinderschoenenwinkel van Castricum 
en omstreken. Kom eens kijken in de 
winkel aan de Dorpsstraat 47 voor 
een ruim assortiment aan 
kwaliteitskinderschoenen. Schoffies 
heeft voor ieder kind de perfecte 
schoen van de grootste en populairste 
merken.

Coaching voor zowel particulieren als 
voor bedrijven. Meer inzicht in en 
bewustwording van jezelf krijgen? 
Meer balans vinden in wat je doet en 
persoonlijke doelen bereiken?

Accountantskantoor uit Uitgeest dat 
zich richt op ondernemingen in het 
MKB. Bij Deijle en Veldt kunt u terecht 
voor alle vragen op het gebied van 
accountancy, fiscale- en 
bedrijfseconomische kwesties. Deijle 
en Veldt werkt met gecertificeerde 
accountants en belastingadviseurs, 
aangevuld met een team enthousiaste 
en goed geschoolde medewerkers.



Wedstrijdprogramma 8 september & 15 september
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Datum Aanvang Thuis Uit Verzamelen Scheidsrechter

8 september 10:30 Rapid E1 Helios E1 09:30 -
8 september 11:30 DKV (IJ) 3 Helios 3 10:10 -
8 september 12:00 Rapid C1 Helios C1 11:00 -
8 september 12:30 OKV A1 Helios A2 11:15 -
8 september 14:00 OKV 2 Helios 2 12:30 -

8 september 14:30 KZ/Thermo4U 
A4 Helios A1 13:20 -

8 september 14:30 KZ/Thermo4U 
B3 Helios B1 13:20 -

8 september 15:30 OKV 1 Helios 1 14:00 -
15 september 10:00 Helios B1 Aurora B1 09:15 Rutger

15 september 10:00 Helios E1 Blauw-Wit (A) 
E1 09:30 Dion

15 september 11:00 Helios A2 Aurora A1 10:15 Karin
15 september 11:30 Helios C1 DKV (IJ) C1 11:00 Frank
15 september 12:30 Helios 3 Kleine Sluis 2 11:30 Kennemerland

15 september 12:35 Helios A1 Groen Geel 
A3 11:50 Kennemerland

15 september 14:00 Helios 2 Sporting West 
2 13:00 Kennemerland

15 september 15:30 Helios 1 DSO (A) 1 14:30 Kennemerland



Wedstrijdprogramma 22 september & 29 september

Datum Aanvang Thuis Uit Verzamelen Scheidsrechter

22 september 10:05 Triaz E1 Helios E1 09:05 -

22 september 11:00
ADOS/
Sporting 
Andijk 3

Helios 3 09:15 -

22 september 11:45 Haarlem C2 Helios C1 10:45 -
22 september 12:00 Furore B2 Helios B1 10:55 -
22 september 14:00 Furore 2 Helios 2 12:40 -

22 september 14:15 Stormvogels 
(U) A1 Helios A2 13:20 -

22 september 15:30 Furore 1 Helios 1 14:10 -
22 september 17:00 HBC A1 Helios A1 15:55 -
29 september 10:00 Helios B1 Furore B2 09:15 Thijs
29 september 10:00 Helios E1 Triaz E1 09:30 Arthur

29 september 11:00 Helios A2 Stormvogels 
(U) A1 10:15 Rutger

29 september 11:30 Helios C1 Haarlem C2 11:00 Karin

29 september 12:30 Helios 3
ADOS/
Sporting 
Andijk 3

11:30 Frank

29 september 12:35 Helios A1 HBC A1 11:50 Kennemerland
29 september 14:00 Helios 2 Groen Geel 4 13:00 Kennemerland

29 september 15:30 Helios 1 Zaandam 
Zuid 1 14:30 Kennemerland
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Organogram KV Helios
Hieronder vind je de contactpersoon voor alle verschillende commissies. Zoek je contact 
met iemand, dan kun je altijd het contactformulier op de website invullen. Ook kun je via 
WhatsApp contact opnemen met de meeste contactpersonen.

BESTUURBESTUURBESTUUR

Voorzitter: Frank 06 - 10 46 10 57

Secretaris: Paul 06 - 87 73 88 89

Penningmeester: John 06 - 37 17 28 84

Overige bestuursleden: Nadine, Jochem & RutgerNadine, Jochem & Rutger

COMMISSIESCOMMISSIESCOMMISSIES

Wedstrijdsecretariaat Danielle

Technische commissie Rutger

Jochem, LaurensJochem, Laurens

Onderhoud Jan

Rob, BertRob, Bert

PR commissie Laurens

JochemJochem

Beheerscommissie Nel

Pim, Jan, Sabine, Wilma, NadinePim, Jan, Sabine, Wilma, Nadine

Ledenadministratie Paul

Jeugd technische commissie Frank

Mitchell, Niels, RenéeMitchell, Niels, Renée

Sponsorcommissie Johan

Activiteiten commissie Micha

Brechje, NadineBrechje, Nadine

Jeugdactiviteiten commissie Wim

Nora, Mariecke, Nicolette, Michelle, BartNora, Mariecke, Nicolette, Michelle, Bart

Kledingcoordinator Nadine

Website Jochem
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