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Volgende Helioscoop: zondag 19 mei
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Van het bestuur ...

Nog even nagenieten van de promotie van het eerste. Wat een cadeautje! Iets waar de 
ploeg hard voor heeft gewerkt. Vanuit plezier en samen strijden bereik je heel veel. Zo be-
wees ook Fortuna afgelopen zaterdag in een bomvolle Ziggodome als underdog tegen 
PKC. Ook zij wonnen met hard werken en plezier uitstralen. 

De afgelopen maanden hebben we bij Helios niet stilgezeten. Van schoonmaken tot leuke 
feesten voor iedereen! Wat kunnen we trots zijn op de inzet van iedereen. Het plezier spet-
tert er vanaf en zo zien we het graag. Alles vanuit de gedachte 'sportieve gezelligheid' en 
vanuit het doel om leden te behouden en leden te winnen. Afgelopen vrijdag hebben Bart 
en Mitchell samen met KorfbalKids een clinic gegeven bij basisschool Cunera. Hopelijk 
zien we wat kinderen die komen ontdekken hoe leuk Helios is. De dag zelf was al een goe-
de promotie voor onze mooie club. 

Op 11 mei gaan we de vrijwilligers die elke week weer aan de bak gaan voor de club be-
danken met een maaltijd en een drankje. Alle vrijwilligers worden met een mail uitgeno-
digd. Mochten we je onverhoopt zijn vergeten, laat het even weten! Ook de andere leden 
zijn van harte welkom natuurlijk, maar betalen een kleine bijdrage voor het eten. Laat wel 
even aan ons weten of je komt.

We hebben weer zin in de komende veldperiode en we zijn ook al bezig met het opzetten 
van plannen voor het volgende seizoen. Hopelijk tot op het veld en heb je ideeën of tips, 
zoek dan een bestuurslid op en ga het gesprek aan. De club maken we samen!

Namens het bestuur,

Frank Brakenhoff

voorzitter
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Promotie voor het eerste!

Zaterdag 23 maart was zowel sportief als qua gezelligheid een mooie dag bij de club. Door dit soort da-
gen gaat je gele hart sneller kloppen. Het begon in de ochtend de hal om te toveren in een gele sport-
tempel. Daarna zagen we helaas dat bij de jeugd er geen overwinning in zat. Maar wel veel plezier in 
het spel! Toen was het de beurt aan de senioren ploegen die alle drie zorgden dat ze als winnaars van 
het veld af liepen. Het derde begon nog met een achterstand maar hield het hoofd koel en trok aan het 
langste eind. Bij het tweede konden we ook al een beetje oefenen met een ouderwets 'Vah-H' moment-
je. De nieuwe trommel werd uitgetest, de supporters waren geel uitgedost en er werd zelfs weer gezon-
gen. 

Dit hadden we ook door gezet bij het eerste die het eerst erg spannend hield voor het publiek. In de 
laatste minuut zorgde het eerste ervoor dat het feestje compleet was door de punten in Castricum te 
houden. Daarna stond er in het clubhuis wederom een heerlijke maaltijd voor ons klaar. 

In de avond begonnen we aan een prachtige avond "Ik hou van Helios". Het was mooi om te zien dat 
de avond zo druk bezocht was. In totaal hadden voorafgaand aan de avond 75 aanmeldingen, tel daar-
bij alle vrijwilligers op die hielpen om deze avond mogelijk te maken en dat resulteerde in een volle kan-
tine. Veel positieve reacties gehad van de mensen die er waren, dus dat doet ons erg goed!
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Activiteiten

Datum Activiteit* Opmerkingen

11 mei (za) Vrijwilligersdag
25 mei (za) Keeztoernooi
30 mei (do) Legends priktoernooi Hemelvaartsdag
8 juni (za) ONDO (18+) Pinkstertoernooi
15 juni (za) Afsluitingsdag Barbecue + avondactiviteit
6 juli (za) Jeugdkamp

Er zijn dit jaar al ontzettend veel activiteiten geweest en daar komen voor de zomer zeker nog een 
paar knallers bij. Via deze weg willen we de activiteitencommissie nog even in het zonnetje zetten, 
want wat zijn ze goed bezig! Het “Ik hou van Helios”-feest was een daverend succes en ook het tropi-
sche “Helios aan Zee” was uniek doordat de kantine daadwerkelijk vol gegooid was met zand, echt 
top! Lees hieronder meer over de aankomende activiteiten.

Vrijwilligersdag

Op 11 mei zal de jaarlijkse vrijwilligersdag plaatsvinden. Om de vele vrijwilligers van de vereniging te 
bedanken, nodigt het bestuur binnenkort alle vrijwilligers en hun partners uit om gezamenlijk van een 
verzorgde maaltijd te genieten. Na de wedstrijd van het eerste zal een heerlijk buffet geopend wor-
den!

ONDO Pinksteren 2019! (18+)

Het North Sea Tournament, ook wel in de volksmond bekend als ONDO, word dit jaar georganiseerd 
van 7 t/m 10 juni 2019. Ondo is een legendarische 18 + korfbaltoernooi, dat traditiegetrouw met Pink-
steren plaatsvindt in ‘s-Gravenzande. Van vrijdag 7 juni tot en met maandag 10 juni komen er verschil-
lende verenigingen uit Nederland om te korfballen en feesten. Vrijdagmiddag 7 juni gaan we met z’n 
alle die kant op. ’s Avonds wordt het NST 2019 knallend ingeluid met een openingsfeest in hun 
kantine. Zaterdag en zondag worden de feesten in de bekende feesttent gehouden. Op de zondag 
word er niet gekorfbald door ons, maar gaat de Nederlandse top hun beste kant laten zien op het NK 
1 tegen 1. 

De kosten van het toernooi zijn € 65,00. Hiervoor krijg je drie overnachtingen, een speelshirt, slaap-
plaats in de grote tent, tweemaal avondeten op zaterdag en zondag, toegang tot de drie geweldige 
feestavonden en wéér een weekend waar je mooie herinneren gaat creëren! Opgeven voor dit gewel-
dig evenement kan tot 24 mei bij Edwin (06 50 47 80 97). Geef hierbij door wat je T-shirt maat is, de 
naam voor op de achterkant van je shirt en of je kan rijden!
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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.



Keeztoernooi

Omdat het vorige keeztoernooi zo’n groot succes was, staat er snel weer eentje op de planning! Dit zal 
op 25 mei zijn. Iedereen is welkom: niet alleen leden, maar bijvoorbeeld ook oud-leden, papa’s, ooms, 
tanta’s, oma’s, vriendjes en vriendinnetjes. Eerst kookt Dieuwke een heerlijke maaltijd (de laatste van het 
seizoen!). Het Keez-toernooi start daarna om 20:00. Deelname kost € 2,50 per persoon. De opbrengst 
hiervan gaat naar het jeugdkamp. Opgeven kan via het formulier op de website!

Return of the Legends - priktoernooi 2019

Heb je in het verleden wel eens bij Helios gekorfbald, maar ben je om wat voor reden dan ook gestopt? 
Denk je er over na om op een teamsport te gaan, maar weet je niet goed welke? Of ben je nog steeds 
lid van Helios en heb je gewoon zin in een dag vol gezelligheid? Kom dan op Hemelvaartsdag naar het 
The Return of the Legends priktoernooi! Het belooft weer een gezellige en sportieve dag te worden! De 
legends staan deze dag centraal, mensen die ooit bij Helios gekorfbald hebben maar die de club nog 
wel een warm hart toedragen (en misschien ooit wel weer willen gaan korfballen!). Het toernooi vindt 
plaats op Hemelvaartsdag, donderdag 30 mei. De aanvang is om 14:30 uur en de laatste potjes duren 
tot ongeveer 17:30 uur. We zullen rond 18.00-18.30 gaan eten.

Zie je het niet zitten om mee te doen met het toernooitje? Dan kun je altijd nog aan de zijlijn bijkletsen 
met andere Legends! Opgeven kan binnenkort via het formulier op de website.

Rabobank Clubkas Campagne

Met RaboClubkas steunt de Rabobank dit voorjaar ook onze club. Tenminste ... als jij op ons gaat stem-
men! Er is in totaal 225.000 euro beschikbaar en iedere stem is geld waard. Ben jij lid van RabobankAlk-
maar? Stem dan tussen 23 april – 14 mei op ons, want als club kunnen we elke euro goed gebruiken! 
Leden ontvangen 23 april hun persoonlijke stemkaart.
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Vernieuwde website!

Misschien was het je al opgevallen, maar misschien ook niet. Afgelopen week heeft onze website een 
nieuw thema gekregen. De algemene lay-out is hetzelfde gebleven, maar het geheel is nu strakker en 
moderner geworden en de website leent zich beter voor bezoekers die via een mobiele telefoon onze 
website benaderen. Bovendien is het thema nu weer volledig up-to-date, waardoor het risico op onver-
wachte storingen en fouten op de website veel kleiner is geworden. Goed nieuws dus!

Om ervoor te zorgen dat de website tot in alle hoekjes en gaatjes optimaal werkt, hebben we wel jullie 
hulp nodig! Zie je ergens een pagina die er niet goed uit ziet, een bericht dat raar is, of een link/afbeel-
ding die niet doet wat je verwacht? Laat het dan vooral even aan Jochem weten! Dan probeert hij er-
voor te zorgen dat de fouten zo snel mogelijk verholpen worden. 

Update Schoonmaak Kantine

Afgelopen zaterdag is er door een kleine groep mensen keihard gewerkt om de kantine en kleedkamers 
weer een frisse en opgeruimde look te geven. Ontzettend fijn! De planken onder de bar zijn allemaal 
leeggehaald en schoongemaakt, alle glazen zijn afgewassen, boven de bar is flink schoongemaakt, de 
kleedkamers zijn geveegd en gedweild. In de keuken is de grote vriezer leeggemaakt en verhuisd naar 
de berging. In de droge berging zijn enkele planken toegevoegd om tot een efficiëntere indeling te ko-
men en de natte berging is ook wat anders ingericht. 

Helaas zijn we niet aan alle klusjes toe gekomen. Daarom zal er binnenkort een lijst in de kantine komen 
te hangen. Daarop kun je zien wat er nog gedaan moet worden en kun je iets afstrepen als je het ge-
daan hebt. Erg fijn als je nog wilt helpen!

Let op!

Onze kantine wordt intensief gebruikt, niet alleen door ons maar ook door de school en de kinderop-
vang. Graag jullie aandacht voor een paar belangrijke afspraken:

• De droge berging is alleen voor producten die niet vloeibaar zijn. Alles wat vloeibaar is, hoort in de nat-
te berging.

• Als je iets morst, ruim het dan ook zelf even op. Dat scheelt veel werk! 

• De beide bergingen zijn voor de voorraden van de keuken en kantine en geen opslagplaats van allerlei 
spullen die gebruikt zijn of worden voor andere zaken. 

• Na elke trainingsavond en wedstrijddag moet er even geveegd worden in de kantine en de kleedka-
mers.

Laten we er met zijn allen voor zorgen dat het schoon, overzichtelijk en netjes blijft! Nogmaals, allen die 
aanwezig waren om schoon te maken en op te ruimen, heel hartelijk bedankt voor jullie inzet.

Bij vragen of opmerkingen kun je contact opnemen met Nel Koopman.
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Meer positief spelersnieuws!

Eerder dit jaar konden we als TC melden dat Michael Fritzen zijn contract bij ons verlengd heeft en dan 
Niels en Suzanne volgend seizoen terug komen. Daar kunnen we nu nog een andere versterking aan toe-
voegen. Ruth komt namelijk weer terug naar Helios!

Ze heeft vele jaren bij Helios in de jeugd gespeeld, maar is een tijdje geleden naar DKV Victoria overge-
stapt. Vanaf DKV Victoria is ze naar KV Huizen gegaan, waar ze dit seizoen haar laatste jaar speelt. Aan 
het eind van dit seizoen stopt ze daar namelijk en komt ze gelukkig weer in Castricum korfballen. We 
zijn als TC ontzettend blij dat onze selectie weer verder versterkt wordt en we heten Ruth dan ook van 
harte welkom terug op ‘het oude nest’!

KV Helios bij Koningsspelen

Vrijdag 12 maart was KV Helios aanwezig bij de Cunera in Castricum. Met veel enthousiasme en plezier 
hebben Bart, Mitchell en Jelmer clinics gegeven aan de scholieren. Ter ere hiervan heeft Ilse heeft een 
ontzettend strakke promotie-flyer ontworpen! Deze tijdloze flyer hebben we 10.000 keer laten afdrukken 
en kunnen we in de toekomst gebruiken om KV Helios onder de aandacht te brengen bij evenementen 
en toernooien. Gaaf hé?!
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Bardiensten tweede veldhelft

Hier zie je de indeling van de kantinediensten voor de thuisweekenden van het tweede deel van het veld-
seizoen. We hebben alles zo eerlijk mogelijk verdeeld. Alleen voor 11 mei zoeken we nog iemand die 
naast Wilma achter de bar wilt staan.

Als je bent ingedeeld op een dag of tijdstip die niet uit komt, dien je zelf vervanging te regelen.

In de kantine boven de kassa hangen de instructies voor zowel het opstarten als het afsluiten van de 
kantine. Als je de eerste bardienst van de dag hebt, kun je de sleutel van te voren (in overleg) afhalen bij 
Caroline of Nel. Zij zullen dan ook uitleggen hoe het alarm werkt en waar je het geldzakje voor in de kas-
sa kunt vinden.

Alvast bedankt voor jullie medewerking! Bij vragen of opmerkingen kun je contact opnemen met Sabine.

Datum Van Tot Naam

13 april 09:30 einde Ouder Stijn Hierck (sleutel) + Ouder Tom Minnebo

20 april 09:00 12:00 Ouder Nick Drost (sleutel) + Ouder Fabian Sewalt

20 april 12:00 einde Ouder Jippe Veldt + Ouder Jochem Lambriks

11 mei 11:30 14:30 Ouder Melle Boon (sleutel) + Ouder Jirre Inja

11 mei 14:30 17:00 Wilma + ???

11 mei 17:00 einde Bestuur

25 mei 09:00 12:30 Ouder Dana Brakenhoff (sleutel) + Ouder Isabel Huisman

25 mei 12:30 15:00 Ouder Meike Dekker + Ouder Julia Koppelaar

25 mei 15:00 einde Koen Willems + Micha van Buuren

1 juni 09:30 einde Ouder Carolijn Grendelman (sleutel) + Ouder Thijs de Zeeuw

15 juni 09:00 12:30 Ouder Mitchell van Ewijk (sleutel) + Ouder Dion de Visser

15 juni 12:30 15:00 Ouder Nils Lute + Ouder Jelle Ubachs

15 juni 15:00 einde Thijs van Herpen + Edwin Anderton
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Wedstrijdprogramma 20 april t/m 18 meiWedstrijdprogramma 20 april t/m 18 meiWedstrijdprogramma 20 april t/m 18 meiWedstrijdprogramma 20 april t/m 18 meiWedstrijdprogramma 20 april t/m 18 meiWedstrijdprogramma 20 april t/m 18 mei

Datum Aanvang Thuis Uit Verzamelen Scheidsrechter

20-04-19 10:00 Helios E1 Rapid E1 09:30 Joyce

20-04-19 10:00 Helios C1 ZKV (Za) C2 09:30 Jirre

20-04-19 11:00 Helios A1 Aurora A1 10:15 Karin

20-04-19 12:00 HBC B1 Helios B1 11:15

20-04-19 12:30 Helios A2 Vlug & Vaardig (A) A1 11:45 Kennemerland

20-04-19 12:30 Helios 3 DTS (E) 3 11:30 Kennemerland

20-04-19 14:45 Sporting West 2 Helios 2 13:45

20-04-19 15:30 DSO (A) 1 Helios 1 14:30

11-05-19 10:00 DKV (IJ) A2 Helios A2 09:15

11-05-19 10:30 Stormvogels (U) A1 Helios A1 09:45

11-05-19 12:00 Stormvogels (U) E2 Helios E1 11:30

11-05-19 12:30 Helios B1 AW/DTV B2 11:45 Rutger

11-05-19 13:10 Haarlem C2 Helios C1 12:40

11-05-19 14:00 Helios 2 Furore 2 13:00 -

11-05-19 15:00 Sporting Andijk/
ADOS 4 Helios 3 14:00

11-05-19 15:30 Helios 1 Furore 1 14:30 -

18-05-19 09:30 Haarlem E2 Helios E1 09:00

18-05-19 11:00 Rapid A1 Helios A2 10:15

18-05-19 12:00 ZKC '31 C2 Helios C1 11:30

18-05-19 13:15 OKV A1 Helios A1 12:30

18-05-19 14:30 Groen Geel 4 Helios 2 13:30

18-05-19 14:30 KZ/Thermo4U B3 Helios B1 13:45

18-05-19 15:00 Kleine Sluis 2 Helios 3 14:00

18-05-19 15:30 Zaandam Zuid 1 Helios 1 14:30
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Wedstrijdprogramma 25 mei t/m 15 juniWedstrijdprogramma 25 mei t/m 15 juniWedstrijdprogramma 25 mei t/m 15 juniWedstrijdprogramma 25 mei t/m 15 juniWedstrijdprogramma 25 mei t/m 15 juniWedstrijdprogramma 25 mei t/m 15 juni

Datum Aanvang Thuis Uit Verzamelen Scheidsrechter

25-05-19 09:45 Helios B1 KZ/Thermo4U B3 09:00 Michael

25-05-19 10:00 Helios C1 ZKC '31 C2 09:30 Jirre

25-05-19 11:00 Helios A1 OKV A1 10:15 Thijs

25-05-19 12:30 Helios A2 Rapid A1 11:45 Kennemerland

25-05-19 12:30 Helios 3 Kleine Sluis 2 11:30 Frank

25-05-19 14:00 Helios 2 Rohda 3 13:00 -

25-05-19 15:30 Helios 1 Stormvogels (U) 1 14:30 -

01-06-19 10:00 Vlug & Vaardig (A) A1 Helios A2 09:15

01-06-19 10:30 Rapid E1 Helios E1 10:00

01-06-19 10:30 Helios B1 HBC B1 09:45 Karin

01-06-19 12:45 ZKV (Za) C2 Helios C1 12:15

01-06-19 14:00 BEP 4 Helios 2 13:00

01-06-19 14:30 DTS (E) 3 Helios 3 13:30

01-06-19 17:30 Aurora A1 Helios A1 16:45

01-06-19 19:00 Aurora 1 Helios 1 18:00

15-06-19 10:00 Helios E1 Stormvogels (U) E2 09:30 Dion

15-06-19 10:30 AW/DTV B2 Helios B1 09:45

15-06-19 11:00 Helios C1 Haarlem C2 10:30 Rutger

15-06-19 11:30 Helios A1 Stormvogels (U) A1 10:45 Thijs

15-06-19 12:30 Helios 3 Sporting Andijk/
ADOS 4 11:30 Kennemerland

15-06-19 13:00 Helios A2 DKV (IJ) A2 12:15 Frank

15-06-19 14:00 Helios 2 DKV Victoria 2 13:00 -

15-06-19 15:30 Helios 1 DKV Victoria 1 14:30 -
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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 Vacant

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, Maureen, NadineEdwin, Brechje, Maureen, Nadine

Jeugdactiviteiten commissie Wim

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

Kledingcoordinator Nadine

Website Jochem
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