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Van het bestuur ...

Het veldseizoen is alweer bijna ten einde. Het eerste heeft drie punten uit de afgelopen 
twee wedstrijden gehaald en zet daarmee een belangrijke stap richting behoud in de derde 
klasse. Langzaamaan werken alle commissies naar het einde van het seizoen toe en wor-
den de voorbereidingen voor komende seizoen getroffen. De Bert Koopman Cup is ge-
pland en de indelingen bij de jeugdteams zijn gemaakt en verderop in deze laatste Helio-
scoop van dit seizoen te vinden.

Het is leuk om daarbij te vermelden dat we dankzij veel inspanning bij de jeugd een aantal 
nieuwe leden hebben mogen verwelkomen. Komend seizoen zullen we in de zaal starten 
met een nieuw F-team. Bovendien hopen we op een E-team en zullen we met maar liefst 
drie A-teams de competitie beginnen. Een fantastische stap richting een gezondere basis 
voor de toekomst!

Als bestuur kijken we nu al terug op een zeer geslaagd seizoen, zowel sportief als op het 
gebied van gezelligheid, maar er staan zelfs nog drie leuke evenementen op het program-
ma: het Keeztoernooi, het Priktoernooi en de Afsluitingsdag. Hoe voller het is in de kantine 
hoe beter, dus neem vooral je vrienden en familie mee!

Veel succes met de laatste periode van het veldseizoen, zowel in het veld als daarbuiten.

Namens het bestuur,

Frank Brakenhoff

voorzitter
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Activiteiten

Datum Activiteit* Opmerkingen

25 mei (za) Keeztoernooi - Plate saté! - 

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

ONDO Pinksteren 2019! (18+)

Het North Sea Tournament, ook wel in de volksmond bekend als ONDO, wordt 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 al-
le 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 geweldig 
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!

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. Na de wedstrijd van het 1e zullen Pim en Nel weer een heer-
lijke plate saté verzorgen rond een uur of 17:30/18:00. Een plate saté menu kost €7,50. Het kindermenu 
bestaat uit een patatje en een snack, dit kost €3,00. Uiteraard krijg je ook een ijsje toe! Wil je ook gezel-
lig mee eten? Geef je op via het formulier op de website vóór 20 mei ivm de inkopen.
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Sponsorkliks

De veldschoenen zijn weer uit de kast getrokken en de zaal ligt achter ons. Dat betekent ook dat de 
zomervakantie weer dichterbij komt. Veel mensen gaan binnenkort op vakantie en moeten deze nog 
boeken of ze moeten daar nog aankopen voor doen. 

Hoor jij bij een van die mensen? Steun Helios dan en koop via de banner van SponsorKliks! Het kost 
jou niks extra en Helios verdient er een leuke extra bijdrage aan! Boek je een hotel via Booking.com? 
Koop je een paar korte broeken bij de Wehkamp? Of misschien een nieuwe iPad bij de MediaMarkt? 
Huur je een auto via Sixt? Of koop je zelfs een vliegticket bij KLM? Helios kan tot wel 10% commis-
sie ontvangen op je aankoop als je dit via de banner van SponsorKliks doet, dus dat loopt snel op!

Bert Koopman Cup

Het Toernooi om de Bert Koopman Cup heeft in Noord Holland de laatste jaren naam gemaakt. En 
ook dit jaar zal weer gestreden worden om die mooie bokaal! Het toernooi vindt plaats op Zaterdag 
31 augustus op Sportpark Noord End in Castricum. De focus ligt op senioren klasse 1 t/m 3 en R3 t/
m R5 en junioren breedtesport. Onze A-selectie, het eerste en het tweede zullen strijden om de be-
ker, dus schrijf deze datum in je agenda en kom onze kanjers aanmoedigen!

Heb je nog oude cartridges of telefoons?

Om extra geld binnen te halen voor onze vereniging gaan we originele cartridges en mobiele tele-
foons inzamelen! Voor het inleveren van lege originele cartridges en mobiele telefoons staat er daar-
om sinds kort een witte kartonnen doos in de kantine bij de geluidsinstallatie. Daarom vragen wij jul-
lie om lege originele inktcartridges in te leveren bij onze club. Zo helpt je de vereniging financieel!

Afsluitingsdag 15 juni

Zaterdag 15 juni is alweer het laatste competitieweekend voor alle teams. Daarom staan er een paar 
leuke activiteiten te wachten op deze dag/avond! Na de wedstrijd van het 1e zal rond 18.00 uur de 
barbecue van start gaan en kunnen we lekker blijven eten/drinken/borrelen. Onder muzikale begelei-
ding van een leuke band (vanaf 20:00) zal de kantine en het terras tot laat in de avond open zijn.

Heb je ook zin om mee te eten? Geef je dan op via het formulier op de website vóór 8 juni! U heeft de 
keuze uit:

– Kindermenu €5,00 (hamburger en kipsaté) of patat & snack uit de kantine (€ 3,00)

– Volwassen menu €12,50 (5 stuks vlees)

– Vegetarisch menu €12,50 (4 stuks)

Dit is allemaal inclusief salade en brood.
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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.



Nieuwe sponsor: BDUMedia

Dankzij het harde werken van Johan kan KV Helios met trots vermelden dat BDUMedia zich als sponsor 
aan de club heeft verbonden! Lees hieronder het leuke artikel dat BDUMedia hierover heeft gepubli-
ceerd in de krant!
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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.

Opbrengst Grote Club Actie goed besteed

 Aan het begin van dit seizoen, in september 2018,  hebben veel leden zich ingezet voor de verkoop van 
‘Clubactie-loten’. En het resultaat mocht er wezen! Uiteindelijk heeft deze actie voor KV Helios een mooi 
bedrag van ruim 500 euro opgeleverd.Zoals vooraf beloofd hebben enkele lotenverkopers na loting een 
leuke prijs gewonnen. De prijswinnaars zijn via de website gecommuniceerd. We nemen aan dat de prij-
zen inmiddels bij Johanna’s Hof en bij Thuis zijn ingewisseld voor heerlijke pannenkoeken en een heer-
lijk hamburgermenu.

Het doel voor de besteding van de opbrengst was vooraf al bekend ge-
maakt. De picknicktafels op het terras stonden op instorten en moesten 
dus nodig vervangen worden. En dat is gelukt! Met een mooie extra finan-
ciële bijdrage van Multimate Castricum,  onze trotse  shirtsponsor van de 
A1, en met de inzet van Jan Brakenhoff voor het vervoer en de montage 
is KV Helios nu 2 nieuwe picknicktafels rijker. Dat er maar jarenlang vele 
gezellige momenten zittend aan de nieuwe tafels beleefd mogen worden!

Ook de kantine is uit de opbrengst van de Grote Club Actie aangekleed 
met 15 nieuwe foto’s op groot formaat. De foto’s zijn geselecteerd uit het 
grote arsenaal van Dieuwke en alle leden die op de foto’s staan hebben 
hiervoor toestemming gegeven. Dit, te samen met het aanbod van Combi-
Foto Loek Anderson in de Burgemeester Mooijstraat om de foto’s tegen in-
koopprijs af te drukken, heeft tot een mooi resultaat geleid. Kijk goed om je 
heen als je weer in de kantine komt.

Straks in september, als we aan het begin van het nieuwe seizoen staan, zal KV Helios weer mee doen 
met de Grote Club Actie. Uiteraard rekenen we dan ook weer op de inzet van al onze leden om een 
mooie opbrengst te realiseren. Eén of meerdere goede en praktische bestedingsdoelen waar alle leden 
plezier aan beleven is/zijn er altijd!

Karin, Nadine en Johan.
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Voorlopige indeling jeugd

Ook dit jaar was de teamindeling voor de Jeugd weer een hele puzzel. Nadat we de spelers uit de A en 
B hebben gesproken zijn we tot de volgende indeling gekomen. We hopen hiermee aan ieders wensen 
te kunnen voldoen. We hadden gehoopt volgend seizoen ook met een C2 te kunnen starten maar dit 
gaat helaas niet lukken. Positief is wel dat Helios F1 vanaf het zaalseizoen in actie gaat komen!

Voor de teams zijn we nog op zoek naar trainers. Als we voor ieder team een trainer en coach hebben 
gevonden zullen we dit bekend maken. Mochten er verder nog vragen over de teamindeling zijn, spreek 
dan Renée, Frank of Wim aan.

Helios A1/A2 selectie

Voor de A1 houden we aan het begin van het seizoen een selectie. De indeling van de beide teams zal 
na de Bert Koopman Cup op 31 augustus bekend zijn.

Heren Dames

Mitchell van Ewijk Michelle Bontje

Maarten Koper Maureen Drost

Thom Koper Iris Fritzen
Vigo Miedema Ester de Jongh
Jochem Lambriks Sylke Kabel
Nils Lute Maud Lambriks
Jelle Ubachs Zoë Shepley
Jippe Veldt Tamar van Twaalfhoven
Thijs de Zeeuw Maud de Zeeuw
Richard van Zilt
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Helios A3

Helios A3 bestaat op dit moment uit 3 heren, iedere week valt er een heer uit de A1 of A2 in. Hier zal 
een schema voor gemaakt worden.

Heren Dames

Jirre Inja Amber van Zilt

Melle Boon Caitlin Boersen

Jaap van Uitert Julia Koppelaar
Julia Bakker
Noor Meijer
Carolijn Grendelman

Helios C1

Ook volgend seizoen is Helios C1 een heel groot team bestaande uit 14 spelers. Wij hopen dit uit te brei-
den naar 16 spelers om voor het zaalseizoen ook een C2 op te kunnen geven. Alle spelers zullen dan 
meer wedstrijdminuten kunnen maken.

Heren Dames

Nick Drost Amy Inja

Flynn Wiersma Tessa Boorsma

Thijs Kaaijk Isa van der Laan
Luca Hierck Isabel Hierck
Farjad Onderwater Isabel Huisman
Fabian Sewalt Dana Brakenhoff
Delano Heuberger Anna Rijnbout
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Helios D1 – 4-tal

De D1 zal als 4-tal uitkomen volgend seizoen. We hopen vanuit dit team voor het zaalseizoen ook een 
E1 op te geven.

Heren Dames

Piet Bloothoofd Lola Baars

Stijn Hierck

Tycho de Boer

Tom Minnebo

Quentin Hierck

Helios F1/Kangoeroes

Vanaf het zaalseizoen gaat Helios F1 wedstrijden spelen. We zijn nog op zoek naar meisjes die mee wil-
len spelen.

Heren Dames

Willem Winnips

Sybe Inja

Olivier Braije

Jurre Pelgrim
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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

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 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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