
Helioscoop
Helioscoop 3: zondag 11 november

Volgende Helioscoop: zondag 6 januari

Reza Repair: trotse hoofdsponsor van KV Helios 1



Van het bestuur ...

De laatste helioscoop is alweer een tijdje geleden. Ondertussen is er heel wat gebeurd op 
allerlei vlakken. Peuterspeelzaal de Springplank heeft zijn intrede in de kantine gedaan. Ze 
hebben een start gemaakt en voelen zich al aardig thuis. Het belooft een goede samenwer-
king te worden. Er staat nu nog materiaal in een kleedkamer, maar er mag een extra zee-
container geplaatst worden naast de huidige om materiaal in te stallen. Ook gaat de ge-
meente voor de Springplank nog een aantal speeltoestellen plaatsen. In januari gaan we 
met de Springplank voor het eerst evalueren.  

De eerste helft van de buitencompetitie is ook positief verlopen. Een kampioenschap van 
de C1 was een mooie beloning. Ook is het 3e goed bemand geweest. Iedereen die zich 
daar voor inzet wordt bedankt. Over de weersomstandigheden hebben we ook niet te kla-
gen gehad, zodat we alle wedstrijden hebben kunnen spelen op ons eigen veld. Het ligt er 
nu wel slecht bij door de belasting. Er is een gesprek met de wethouder aangevraagd om 
hierover te praten. We krijgen hier binnenkort een uitnodiging voor. Achter de schermen 
zijn we druk bezig om de wens voor kunstgras verder vorm te geven. Het zwembadverhaal 
ligt nu bij de gemeenteraad. De beslissing voor plaats en welke optie hangt af van de finan-
ciële keuzes van de gemeente. Er worden voor 1 januari 2019 beslissingen genomen, daar-
na horen we weer verder. 

Financieel hebben we ook weer wat lucht door de komst van de Springplank. Ook heeft 
de eerste helft van de veldcompetitie door het mooie weer voor een goede omzet gezorgd. 
De activiteiten waren een succes, dus kunnen we concluderen dat we op schema zitten. 
Ook heeft de penningmeester door automatisering wat lucht gekregen. Alle inzet vanuit de 
commissies en bestuur wordt beloond. Dat is prettig, dan weten we waar we het voor 
doen!

De zaalperiode gaat nu weer beginnen. We hebben een paar leuke activiteiten voor de 
boeg en we merken dat er weer energie in de vereniging komt. We blijven met zijn allen de 
schouders eronder zetten. De speerpunten blijven ledenbehoud en ledenwerving. Alle acti-
viteiten hebben daar betrekking op. Het schoolkorfbal was een mooi voorbeeld. Het was 
goed georganiseerd en we kregen veel positieve reacties. Er zijn een aantal kinderen we-
zen meetrainen!

Tot snel weer in de Enterij of bij activiteiten!
Namens het bestuur,
Frank Brakenhoff
Voorzitter KV Helios
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Activiteiten

Datum Activiteit* Aanvangstijd

18 november (zo) Bierproeverij
.. dec/nov Sinterklaasfeest Wordt per team geregeld
15 december (za) Gala Vanaf C-jeugd
31 december (ma) Oud & nieuw Feest & vuurwerk bij de kantine
1 januari (di) Nieuwjaarsreceptie
19 januari (za) Keeztoernooi
26 januari (za) Winterbarbecue

Kerstgala

Het jaarlijkse kerstgala is inmiddels een ware traditie! Geef je snel op bij Frank of Niels, 
want het gala vindt al op 15 december plaats.

Naast het kerstgala zijn er ook een aantal andere activiteiten. Zo is er binnenkort een bier-
proeverij. Inschrijvingen gaan hard en de maximum capaciteit wordt al benaderd, dus 
neem snel contact op met Frank of Laurens als je nog mee wilt genieten. Daarnaast is de 
kantine dit jaar geopend tijdens oud & nieuw, zodat er ruimte voor iedereen is om met je 
team knallend het nieuwe jaar in te luiden. Ook is er op nieuwjaarsdag een receptie. Eind 
januari zijn nog twee activiteiten: het Keeztoernooi op 19 januari en de Winterbarbecue op 
26 januari. Zet beide data vast in je agenda!
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Trainingstijden

Sinds de herfstvakantie hebben we de met modder besmeurde grasschoenen mogen inruilen voor 
glimmende zaalschoenen. Dat betekent dat we ook weer aan het trainen zijn in de zaal. Hieronder 
vind je een overzicht van de trainingstijden.

Team Dinsdag Woensdag Donderdag Zaal

Helios 1 21:00 – 22:00 20:00 – 21:00 Enterij

Helios 2 21:00 – 22:00 21:00 – 22:00 Enterij

Helios 3 21:00 – 22:00 Enterij

KombiFit 20:00 – 21:00 Enterij

Helios A1 20:00 – 21:00 19:00 – 20:00 Enterij

Helios A2 20:00 – 21:00 19:00 – 20:00 Enterij

Helios B1 20:00 – 21:00 19:00 – 20:00 Enterij

Helios C1 18:30 – 19:30 18:00 – 19:00 Jac. P. Thijsse

Helios E1 17:30 – 18:30 Jac. P. Thijsse

Kangoeroe 16:45 – 17:30 Jac. P. Thijsse

Opening springplank

Maandag 5 november was het dan zover. Onder het genot van een bakkie en een lekker puntje heb-
ben we de opening gevierd. Wie de afgelopen weken de kantine in kwam kon al links en rechts de 
spulletjes zien verschijnen van De Springplank. De afgelopen weken was het even wennen aan de 
nieuwe omgeving maar inmiddels voelt iedereen zich behoorlijk thuis bij ons. Niets staat ons een 
mooie toekomst in de weg. Of er al korfbaltalenten bij lopen? We weten het nog niet, dat zal de toe-
komst moeten uitwijzen. Iedereen van de Springplank, van jong tot oud, doe vooral of je thuis bent, 
nogmaals van harte welkom!
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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.



Zaaldienst

Komend zaalseizoen wordt elk team verantwoordelijk voor de zaaldienst van de wedstrijd vóór zijn ei-
gen wedstrijd. Dit vraagt wel wat coördinatie en we vragen alle trainers en bij de jeugd de ouders om 
hier scherp op te zijn. Het kan zijn dat er een ouder is die vaak toch wel aanwezig is en graag naar vo-
ren stapt om deze taak op zich te nemen, of misschien is het voor jullie team goed om hier een rooster 
voor te maken. Zaaldienst draai je bij voorkeur met zijn tweeën. Er zijn een aantal dingen die we van je 
verwachten:

- je bent ruim voor het begin van de wedstrijd aanwezig
- scorebord bijhouden
- scheidsrechter ontvangen
- erop toezien dat het publiek boven op de tribune zit
- erop toezien dat banken niet voor nooduitgangen worden gezet
- zorgen voor de ballen

Als er vragen of onduidelijkheden zijn, kan je altijd iemand van de JTC, TC of het bestuur benaderen! 
Hieronder het schema voor de eerste twee thuisweekenden. De rest volgt in de volgende Helioscoop.

Datum Start wedstrijd Wie speelt? Zaaldienst

24-11-18 10:00 Helios E1 Helios B1
24-11-18 11:00 Helios B1 Helios A2
24-11-18 12:00 Helios A2 Helios A1
24-11-18 13:15 Helios A1 Helios 3
24-11-18 14:30 Helios 3 Helios 2
24-11-18 15:45 Helios 2 Helios 1
24-11-18 17:00 Helios 1 Bestuur
08-12-18 10:00 Helios E1 Helios C1
08-12-18 11:05 Helios C1 Helios B1
08-12-18 12:10 Helios B1 Helios A1
08-12-18 13:15 Helios A1 Helios 3
08-12-18 14:30 Helios 3 Helios 2
08-12-18 15:45 Helios 2 Helios 1
08-12-18 17:00 Helios 1 Bestuur
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Wedstrijdprogramma 24 november t/m 8 decemberWedstrijdprogramma 24 november t/m 8 decemberWedstrijdprogramma 24 november t/m 8 decemberWedstrijdprogramma 24 november t/m 8 decemberWedstrijdprogramma 24 november t/m 8 decemberWedstrijdprogramma 24 november t/m 8 december

Datum Aanvang Thuis Uit Verzamelen Scheidsrechter

24-11-18 10:00 Helios E1 Rapid E1 09:30 Dion

24-11-18 11:00 Helios B1 Rapid B2 10:15 Rutger

24-11-18 12:00 Helios A2 Aurora A1 11:15 Thijs

24-11-18 13:15 Helios A1 Pernix A2 12:30 Karin

24-11-18 14:30 Helios 3 Pernix 6 13:30 Frank

24-11-18 15:45 Helios 2 Huizen 2 14:45 -

24-11-18 17:00 Helios 1 Huizen 1 16:00 -

01-12-18 10:00 Pernix E4 Helios E1 08:40 -

01-12-18 14:00 DKV (IJ) C1 Helios C1 13:05 -

01-12-18 15:15 Aurora B1 Helios B1 14:00 -

01-12-18 16:10 DKV (IJ) A1 Helios A1 15:00 -

01-12-18 17:10 Madjoe A2 Helios A2 15:40 -

01-12-18 17:20 DKV (IJ) 3 Helios 3 15:55 -

01-12-18 17:45 ESDO 1 Helios 1 15:55 -

01-12-18 19:30 Synergo 7 Helios 2 17:30 -

08-12-18 10:00 Helios E1 Badhoevedorp E1 09:30 -

08-12-18 11:05 Helios C1 Sporting West C1 10:35 -

08-12-18 12:10 Helios B1 KIOS (N) B2 11:25 -

08-12-18 13:00 Stormvogels A1 Helios A2 12:05 -

08-12-18 13:15 Helios A1 KZ Danaiden A2 12:30 -

08-12-18 14:30 Helios 3 TOP 11 13:30 -

08-12-18 15:45 Helios 2 Crescendo 2 14:45 -

08-12-18 17:00 Helios 1 Crescendo 1 16:00 -
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Wedstrijdprogramma 15 december t/m 19 januariWedstrijdprogramma 15 december t/m 19 januariWedstrijdprogramma 15 december t/m 19 januariWedstrijdprogramma 15 december t/m 19 januariWedstrijdprogramma 15 december t/m 19 januariWedstrijdprogramma 15 december t/m 19 januari

Datum Aanvang Thuis Uit Verzamelen Scheidsrechter

15-12-18 10:30:00 KIOS (N) E2 Helios E1 09:20 -

15-12-18 14:20:00 Oosterkwartier 
C1 Helios C1 13:20 -

15-12-18 15:15:00 Haarlem B2 Helios B1 14:00 -

15-12-18 15:20:00 Rapid A1 Helios A2 14:05 -

15-12-18 15:25:00 Triaz 1 Helios 1 13:55 -

15-12-18 17:25:00 Tempo A3 Helios A1 15:50 -

12-01-19 10:00:00 Helios E1 Haarlem E2 09:30 -

12-01-19 11:00:00 Helios C1 Haarlem C2 10:30 -

12-01-19 12:10:00 Helios B1 HBC B1 11:25 -

12-01-19 13:15:00 Helios 3 Kleine Sluis 2 12:15 -

12-01-19 14:30:00 Helios A1 KIOS (N) A1 13:45 -

12-01-19 15:45:00 Helios 2 DSO (A) 2 14:45 -

12-01-19 17:00:00 Helios 1 DSO (A) 1 16:00 -

19-01-19 12:10:00 AW/DTV B2 Helios B1 10:55 -

19-01-19 12:45:00 Haarlem A2 Helios A2 11:30:00 -

19-01-19 14:20:00 Rapid C1 Helios C1 13:20:00 -

19-01-19 15:20:00 Oranje Nassau 2 Helios 2 13:50:00 -

19-01-19 16:40:00 Oranje Nassau 1 Helios 1 15:10:00 -

19-01-19 17:20:00 Velocitas 6 Helios 3 15:35:00 -
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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

Edwin, Brechje, NadineEdwin, Brechje, Nadine

Jeugdactiviteiten commissie Wim

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

Kledingcoordinator Nadine

Website Jochem
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