
Helioscoop
Helioscoop 4: zondag 6 november

Volgende Helioscoop: zondag 27 januari

Reza Repair: trotse hoofdsponsor van KV Helios 1



Van het bestuur ...

De eerste Helioscoop van het nieuwe kalenderjaar 2019. We kijken kort even terug en dan 
snel vooruit. Terugkijkend op 2018 spelen we met 2 juniorenploegen, een B en een grote 
C. Verder maar 1 E team bij de jongste jeugd en kangoeroes. En we hebben krap aan 3 se-
niorenteams. De TC en de spelers van de teams zorgen er wekelijks voor dat we compleet 
in het veld staan. Positief is dat we kunnen genieten van een grote groep invallers.

We hadden succesvolle activiteiten met de Bert Koopmancup, het Schoolkorfbaltoernooi 
en leuke feesten. Ook het eten bij de thuiswedstrijden zijn een succes. Zelfs in de zaalperi-
ode is onze kantine open op zaterdag aan het einde van de middag zodat er nog wat gege-
ten wordt met een groep. Ook is Michael gestart als trainer en we zien langzaam groei bij 
de selectie!

We liggen financieel redelijk op schema dankzij inzet van velen. De Springplank is tijdelijk 
binnen de muren en we gaan deze maand nog evalueren. Hopelijk is de samenwerking tot 
ieders tevredenheid. 

Dan toch maar vooruit kijken naar 2019. In de nabije toekomst zal er veel aandacht voor 
het binnen halen van nieuwe leden bij de jeugd en het terughalen van oud leden. Zo is er 
de komende periode aandacht voor het opzetten van een 35+ korfbalgroep. Doel is dat 
oud selectiespelers weer op ons veld te zien zijn en lekker ontspannen kunnen genieten 
van korfballen met elkaar. Samen met regioclubs wordt er een minicompetitie 4 tegen 4 op-
gezet. Er komen verder mooie activiteiten aan die zorgen voor een goed verenigingskli-
maat. We moeten als leden komend jaar trots zijn op Helios en op onze mooie sport. Waar 
het verder met de gemeente heen gaat...geen idee. Hopelijk een kunstgrasveld om een 
nieuwe boost aan de club te geven. Dat kunnen we namelijk goed gebruiken om vele rede-
nen. 

Nog even speciaal voor iedereen die ziek is of herstellende is een succesvolle periode ge-
wenst.

Namens het bestuur!
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Prijswinnaars Grote Club Actie 2018

Eerder hebben we via de website al bericht over de mooie opbrengst van deze actie voor KV Helios. 
Met deze opbrengst gaat het zeker lukken om het vooraf gestelde doel te realiseren: 2 nieuwe picknick-
tafels op het terras voor onze kantine!

Tevens hebben we enige weken geleden de trekkingsuitslag op onze website gepubliceerd. Voor diege-
nen die hun lot(en) nog niet hebben gecontroleerd hierbij nogmaals de link.

We weten niet of er een prijs is gevallen op een door KV Helios verkocht lot. Wat we wél weten is dat er 
3 lotenverkopers in de prijzen zijn gevallen. Naast de uitkering van 0,40 cent per verkocht lot voor iede-
re lotenverkoper heeft nu ook de loting, onder aanwezigheid van meerdere ‘notarissen’, plaatsgevon-
den. Trekking hoofdprijs (klik hier!) & trekking tweede en derde prijs (klik hier!).

De volgende 3 prijzen zijn voor deze loting beschikbaar gesteld:
- Restaurant ‘Thuis’ nodigt een winnaar uit voor een gratis hamburgermenu 
- Johanna’s Hof nodigt 2 winnaars uit voor een pannenkoek met consumptie voor ieder 4 personen
Uiteraard bedanken we Thuis en Johanna’s Hof nogmaals voor het beschikbaar stellen van de prijzen.

We zullen contact opnemen met Jirre, Olivier en Piet voor de overhandiging van de prijs.
Voor nu alvast: eet smakelijk!

Met sportieve groeten,
Karin, Nadine en Johan
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Het hamburgermenu bij Restaurant ‘Thuis’ is 
gewonnen door Jirre Inja

De verwenbonnen van Johanna’s Hof zijn 
gewonnen door Olivier en Piet Bloothoofd

https://lotchecker.clubactie.nl/result.html
https://lotchecker.clubactie.nl/result.html
https://www.kvhelios.nl/wp-content/uploads/2019/01/TrekkingGCA1-4.mov
https://www.kvhelios.nl/wp-content/uploads/2019/01/TrekkingGCA1-4.mov
https://www.kvhelios.nl/wp-content/uploads/2019/01/TrekkingGCA2.mov
https://www.kvhelios.nl/wp-content/uploads/2019/01/TrekkingGCA2.mov


Activiteiten

Datum Activiteit* Opmerkingen

19 januari (za) Keeztoernooi
9 februari (za) Winterbarbecue (jeugd)
16 februari (za) Ik hou van Helios (Holland)
16 maart (za) Filmavond voor de jeugd
6 april (za) Helios aan Zee feest (18+) Thema: Tropical
13 april (za) Zaalfinale korfballeague Kantine open!
... GIGA kangoeroedag Precieze datum nog niet bekend

Keeztoernooi

Het jaarlijkse keeztoernooi is inmiddels een ware traditie! Ook dit jaar zijn er weer veel leuke prijzen te 
winnen bij de tombola. Geef je snel op via het formulier op de website.
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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!

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!

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!

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.



Winterbarbecue

De jeugdcommissie organiseert dit jaar een winterbarbecue in plaats van een kerstdiner. Dit zal zijn op 
zaterdag 9 februari. Zet het alvast in de agenda!

Ik hou van Helios

De activiteitencommissie organiseert op 9 maart een leuke avond: Ik hou van Helios! Geïnspireerd door 
de zaterdagavondshow: “Ik hou van Holland”, belooft dit een avond vol plezier! Ben jij er bij? Let op: de 
datum wijkt af van wat er in de bewaareditie stond aan het begin van dit seizoen!

Filmavond voor de jeugd

Voor alle jeugd organiseert de jeugdactiviteitencommissie een leuke filmavond! Precieze details worden 
binnenkort bekend gemaakt, maar houd rekening met een starttijd van 19:00. Let op: in de bewaareditie 
van dit jaar is een tikfout gemaakt, daar staat dat de avond op 15 maart plaatsvindt. Dit moet echter 16 
maart (zaterdag) zijn!

Helios aan Zee feest (18+)

Om het zaalseizoen af te sluiten en de overgang naar het veld te vieren pakt de activiteitencommissie 
dit jaar groots uit. Het ‘Helios aan Zee’ feest zal op 6 april gehouden worden. Meer informatie volgt bin-
nenkort, maar één ding kunnen we wel vast verklappen: het thema van de avond is ‘Tropical’!

Zaalfinale korfballeague

Elk jaar gaat Helios met een vaste groep enthousiastelingen naar de zaalfinale van de korfballeague. Dit 
jaar vindt de zaalfinale op 13 april plaats. Zodra de kaarten in de verkoop gaan, kun je je aanmelden om 
mee te gaan. Wil je de finale liever in de kantine kijken? Dat kan ook! De kantine is namelijk open, zodat 
alle korfbal-liefhebbers samen naar de spannende finale kunnen kijken.

GIGA kangoeroedag

De jeugdactiviteitencommissie is nog druk bezig om de GIGA kangoeroedag vorm te geven. De datum 
moet nog geprikt worden, maar houd er rekening mee dat deze dag op het veld plaats vindt, dus waar-
schijnlijk vindt het rond april of mei plaats!
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Korfbalplus Kennemerland

In het voorjaar van 2019 wordt er een nieuwe competitievorm opgezet bij KV Helios! Deze vorm is bij uit-
stek geschikt voor oud leden en heeft als doel om oud-selectiespelers weer op het veld te laten komen. 
Deze mensen hebben vaak om verschillende redenen niet de tijd of de behoefte om 3x per week ver-
plicht beschikbaar te zijn voor de korfbal, maar blijven toch enthousiast over het spelletje.

Met Korfbalplus willen we hier een goed alternatief voor bieden. Eén keer per week is er gelegenheid 
om op een ontspannen manier met elkaar te trainen. Samen met een aantal andere Korfbalplus groepen 
van verenigingen uit de buurt wordt vervolgens een mini-competitie opgezet. Eens in de paar weken is 
er op een doordeweekse avond in plaats van een training een klein toernooi bij één van de deelnemen-
de verenigingen. De vereniging die de avond organiseert zorgt dat er na afloop een hapje en een drankje 
in de kantine te halen is. Op onze website houden we het programma, de uitslagen en de standen bij en 
aan het eind van het jaar krijgt het team dat bovenaan staat een leuke prijs.

De spelregels zijn verwant aan het beachkorfbal, waar met 4 tegen 4 gespeeld wordt. Hierdoor kan je 
met een relatief klein team toch snel de bezetting volkrijgen, waardoor niet iedereen verplicht is om altijd 
aanwezig te zijn. De wedstrijden duren 2x15 minuten. Er wordt gespeeld in één vak van 20×20, met één 
korf in het midden. Een laagdrempelige manier om op ontspannen wijze toch met je maten door het 
veld te ploegen en achteraf te genieten van een welverdiend drankje en een hapje in de kantine!

Meer informatie volgt op de website. Heb je al interesse? Neem dan contact op met de TC!
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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

12-01-19 10:00 Helios E1 Helios C1
12-01-19 11:00 Helios C1 Helios B1
12-01-19 12:10 Helios B1 Helios 3
12-01-19 13:15 Helios 3 Helios A1
12-01-19 14:30 Helios A1 Helios 2
12-01-19 15:45 Helios 2 Helios 1
12-01-19 17:00 Helios 1 Bestuur
26-01-19 10:00 Helios E1 Helios C1
26-01-19 11:00 Helios C1 Helios A2
26-01-19 12:00 Helios A2 Helios A1
26-01-19 13:15 Helios A1 Helios 3
26-01-19 14:30 Helios 3 Helios 2
26-01-19 15:45 Helios 2 Helios 1
26-01-19 17:00 Helios 1 Bestuur
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Wedstrijdprogramma 12 januari t/m 26 januariWedstrijdprogramma 12 januari t/m 26 januariWedstrijdprogramma 12 januari t/m 26 januariWedstrijdprogramma 12 januari t/m 26 januariWedstrijdprogramma 12 januari t/m 26 januariWedstrijdprogramma 12 januari t/m 26 januari

Datum Aanvang Thuis Uit Verzamelen Scheidsrechter

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

26-01-19 10:00 Helios E1 TOP/SolarCompleet E3 09:30 Mitchell

26-01-19 11:00 Helios C1 Swift (A) C2 10:30 Rutger

26-01-19 12:00 Helios A2 TOP/SolarCompleet A4 11:15 Thijs

26-01-19 13:15 Helios A1 Velocitas A2 12:30 Karin

26-01-19 14:30 Helios 3 VZOD 3 13:30 Kennemerland

26-01-19 15:45 Helios 2 Sp. Badhoevedorp 2 14:45 -

26-01-19 17:00 Helios 1 Sp. Badhoevedorp 1 16:00 -
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Wedstrijdprogramma 2 februari t/m 16 februariWedstrijdprogramma 2 februari t/m 16 februariWedstrijdprogramma 2 februari t/m 16 februariWedstrijdprogramma 2 februari t/m 16 februariWedstrijdprogramma 2 februari t/m 16 februariWedstrijdprogramma 2 februari t/m 16 februari

Datum Aanvang Thuis Uit Verzamelen Scheidsrechter

02-02-19 11:15 Rapid B2 Helios B1 10:00 -

02-02-19 12:05 Rapid E1 Helios E1 11:05 -

02-02-19 15:00 Pernix A2 Helios A1 13:25 -

02-02-19 15:30 Huizen 2 Helios 2 13:35 -

02-02-19 16:10 Pernix 6 Helios 3 14:20 -

02-02-19 16:45 Huizen 1 Helios 1 14:50 -

02-02-19 18:40 Aurora A1 Helios A2 17:25 -

09-02-19 10:00 Helios E1 Pernix E4 09:30 Dion

09-02-19 11:00 Helios C1 DKV (IJ) C1 10:30 Jirre

09-02-19 12:00 Helios B1 Aurora B1 11:15 Frank

09-02-19 13:00 Helios A2 Madjoe A2 12:15 Kennemerland

09-02-19 14:10 Helios A1 DKV (IJ) A1 13:25 Kennemerland

09-02-19 15:20 Helios 3 DKV (IJ) 3 14:20 Kennemerland

09-02-19 16:30 Helios 2 Synergo 7 15:30 -

09-02-19 17:45 Helios 1 ESDO 1 16:45 -

16-02-19 13:00 KZ Danaiden A2 Helios A1 11:25 -

16-02-19 19:45 Crescendo 2 Helios 2 17:55 -

16-02-19 20:50 TOP 11 Helios 3 19:10 -

16-02-19 21:00 Crescendo 1 Helios 1 19:10 -
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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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