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Van de voorzitter .. 
 
Beste leden, 
 
De laatste Helioscoop van dit seizoen. Een seizoen met 2 gezichten. Een gezicht van voor de coronacrisis en een 
gezicht tijdens de coronacrisis. Het blijft lastig om in deze tijden binding te houden met jullie als leden, daar doen we 
in ieder geval ons uiterste best voor. Hopelijk stabiliseert de situatie verder en worden de maatregelen steeds meer 
versoepelt. Alles lijkt er wel op dat we in september weer op een normale manier kunnen sporten. Wel zal de hele 
situatie in en rondom de kantine nog aan wat tijdelijke maatregelen moeten voldoen. Hoe het er allemaal exact uit 
komt te zien wordt nu uitgezocht en klaargemaakt voor de start van het seizoen.  
 
Ook de algemene ledenvergadering zullen we in een iets ander jasje gaan gieten. De ledenvergadering gaan we op 
woensdag 19 augustus houden in de kantine. Daar passen met de maatregelen in acht nemend, 20 mensen in samen 
met het bestuur op 1.5 meter van elkaar. We vragen je dan ook om in te schrijven om fysiek aanwezig te mogen zijn. 
Daarnaast zullen we de vergadering via een online platform live streamen. Iedereen kan dan ook vanuit huis 
interactief meedenken over de toekomst van Helios. We hopen dat we op deze manier meer mensen kunnen 
bereiken. Lees hierover verderop in de Helioscoop meer over.  
 
Tevens is het bestuur verder uitgebreid met Ilse Glorie, zij zal zich vooral bezig houden met de communicatie en 
uitstraling van Helios naar buiten. Erg fijn, want ze heeft op dat gebied veel expertise. 
 
Gelukkig mogen we nog even gebruik maken van ons veld en dat zorgt in ieder geval voor reuring op het veld. Er 
komen regelmatig nieuwe jeugdleden meetrainen. Het veld krijgt vanaf 4 juli even een maand rust zodat we vanaf 4 
augustus weer kunnen trainen. Dan zal ook de kantine weer deels open zijn.  
 
Ik wil namens het bestuur even een compliment geven aan de JTC, jeugdtrainers en de corona-coördinatoren. Met 
de inzet van deze vrijwilligers kon er op een verantwoorde manier gesport worden.  
 
Ik wens iedereen alvast een fijne zomer en blijf gezond! Hopelijk tot in augustus met veel ballen en korven op het 
veld. 
 
Sportieve groet, 
 
Namens het bestuur, 
 
Frank Brakenhoff  
Voorzitter KV Helios  
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Bericht van de TC – Teamindelingen 2020/2021 
Het seizoen is heel vroeg ten einde gekomen en ook de blik in de toekomst is nog redelijk vaag. Toch zijn wij als TC al 
hard bezig met het volgende seizoen. 
 
Hoewel niets zeker is, hanteren wij de volgende uitgangspunten: 

 Vanaf begin augustus zouden we weer volledig op ons veld kunnen gaan trainen (nog wel 1,5m afstand) 
 Vanaf 1 september zou de competitie weer kunnen starten. 

Via deze weg willen we een ieder ook laten weten hoe we de teamindeling willen gaan doen. 
 
Als eerste zijn we blij met het feit dat we relatief weinig opzeggingen hebben voor volgend jaar en dat er een aantal 
junioren overkomen naar de senioren. Daarom willen we dit seizoen ook echt te gaan starten met 4 senioren teams. 
De bezetting zal niet breed zijn, maar we gaan het gewoon proberen. Met flexibiliteit van een ieder moet het ons 
gaan lukken. 
 

Trainers/coaches 
Voor de senioren hebben we ook de trainers al rond. 
Helios 1 & 2: Ton van Duijn & Rutger Hierck (trainen 1x in de week samen) 
Helios 3 & 4: Frank Brakenhoff (trainen gezamenlijk) 
KombiFit: Rob Reijnierse 
 

Teamindeling 
Voor Helios 1 en 2 zullen we 5 om 5 gaan spelen. Dit om ervoor te zorgen dat er niet iedere week te veel geschoven 
hoeft te worden met junioren of mensen uit 3de of 4de. De selectie zal bestaan uit:  
 

Selectie groep 2020 2021 
Heren Dames 
Jochem Nicky 
Job Nadine 
Mike Kim 
Niels Suzanne 
Bart Kelly 
Wim Linda 
Dennie Ilse 
Maarten Brechje 
Yamani Sabine 
Dion Michelle 
Thijs Melissa 
Knud Jonna 
Simon*  Marije* 

* momenteel nog geblesseerd maar zullen in het seizoen terugkeren bij de selectie 
 
Er zullen 3 heren en 3 dames afvallen van deze selectie.  
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Helios 3 en 4 
Op basis van de input van de enquête en verschillende gesprekken met mensen zijn we op de volgende voorgestelde 
verdeling te gekomen van Helios 3 en 4: 
 

Helios 3 
 

Helios 4 
Heren Dames  Heren Dames 
Michiel Karin 

 
Edwin Natasja 

Frank Kyra 
 

Koen Karen 
Nils Loes  

 
Micha Mascha 

Vigo  
  

Julia 
  

 
  Caitlin* 

* momenteel nog niet inzetbaar, maar zal gedurende het seizoen terugkeren  
 
Afhankelijk van wie de 6 afvallers van de selectie zullen zijn, zullen ze worden ingedeeld bij Helios 3 of 4.  
We weten dat dit een vrij minimale bezetting is, maar hopen toch dat dit gaat lukken komend seizoen. Mochten er 
eventuele gaten ontstaan bij teams dan zullen we dit onderling of met behulp van junioren moeten invullen.  
Voordeel daarbij is dat de KNKV komend seizoen een experiment in de breedteklasse van de senioren doet waarbij 
een ongelijke verdeling van heren en dames toegestaan is, dus dat schept iets meer mogelijkheden voor wat betreft 
het invallen bij elkaar. 
 

Trainingstijden 
De trainingstijden zullen hetzelfde zijn als afgelopen seizoen. De selectie traint van 20:30 tot 22:00 op dinsdag en 
donderdag. Het derde en het vierde trainen van 20:30 tot 21:30 op dinsdag en donderdag. De KombiFit traint van 
19:30 tot 20:30 op donderdag.  
 
Let op: voor de selectie beginnen de eerste trainingen 4 augustus. Voor de rest van de senioren-teams begint dit een 
week later, vanaf 11 augustus. 
 
Mocht over bovenstaande nog vragen of opmerkingen zijn, dan horen wij het graag, 
 
Namens de TC, 
Rutger Hierck 
Niels Vermij 
Jochem van der Meer 
Laurens Lange 
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Bericht van de JTC - Teamindeling Jeugd seizoen 2020/2021 
Ook dit jaar was de teamindeling voor de jeugd weer een hele puzzel. Komend seizoen starten we met een A1, A2, 
B1, B2, D1 en F1. Het was weer een zoektocht maar we hebben voor ieder team trainers en coaches gevonden. De 
C1 van vorig seizoen zal verder gaan als B1 en B2. Dit betekent dat sommige spelers twee wedstrijden in een 
weekend spelen. We hopen dat hier snel nieuwe leden bij aansluiten. De D1 speelde vorig seizoen als 4-tal en dit 
seizoen als 8-tal omdat het team daar nu voldoende spelers voor heeft. Hier zijn wij als Helios heel blij mee. Ook 
Helios F1 is terug van weggeweest en begint vol goede moed aan de competitie! 
 
Let op: De trainingen zullen vanaf dinsdag 18 augustus weer van start gaan. 
 
Voor Helios B1 en B2 zijn we nog op zoek naar een extra trainer, als je interesse hebt kun je je aanmelden bij Renée, 
Frank of Wim. 
 
De JTC. 
 
Helios A1 

Heren  Dames 
Mitchell van Ewijk Zoë Shepley  
Jippe Veldt Maureen Drost 
Thom Koper Iris Fritzen 
Jaap van Uitert Ester de Jongh 
 Maud de Zeeuw 
 Maud Lambriks 

 
Trainers/ Coaches: Kimberly Gerssen, Job Schoordijk 
Trainingstijden veld: dinsdag en donderdag 19.30 – 20.30 uur 
 
Helios A2 

Heren Dames 
Jirre Inja Sylke Kabel 
Melle Boon Carolijn Grendelman 
Rick Duineveld Julia Bakker 
Richard van Zilt Amber van Zilt 
Jochem Lambriks Noor Meijer 

  
Trainer: Renée van der Vinne 
Coaches: John van Zilt, Renée van der Vinne 
Trainingstijden Veld: dinsdag en donderdag 19.30 – 20.30 uur 
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Helios B1/B2 
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 
Twan van de Lageweg  

 
Trainers/ coaches: Bart Rijnbout, Simon van der Meer, Michelle Bontje  
Trainingstijden Veld: dinsdag en donderdag 19.30 – 20.30 uur 
Aan het begin van het seizoen zullen we samen met de spelers en trainers gaan kijken hoe we de teams het beste 
kunnen indelen. 
 
Helios D1 – 8-tal 

Heren Dames 
Piet Bloothoofd Lola Baars 
Koen van den Berge Feline van der Graas 
Tycho de Boer Manou Bijl 
Tom Minnebo  
Quentin Hierck  

 
Trainer/Coach: Mitchell van Ewijk, Zoë Shepley 
Trainingstijden Veld: dinsdag en donderdag 18.30 – 19.30 uur 
 
Helios F1  

Heren Dames 
Sybe Inja Niene Bijl  
Olivier Braije  
Noud van de Brink  
Jurre Pelgrim   

 
Trainers/ coaches: Wim Schoorl, Maud Lambriks 
Trainingstijden Veld: woensdag 16.45 – 17.30 uur 
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Kangoeroes  
Er wordt vanaf komend seizoen gestart met een nieuwe kangoeroeclub. Er staan nu 2 kinderen op maar we starten 
met 7 kinderen. Dit zullen allemaal kijkers zijn. Hopelijk ook blijvers. Als je een broertje, zusje, neefje of nichtje hebt 
of je kent een kind van 4 of 5 die ook wel zin heeft in een sportief avontuur. Mail dan naar 
frank.brakenhoff@kvhelios.nl  
 

Heren Dames 
Gijs Brakenhoff  
Ruben Pelgrim  

 
Trainers: Frank Brakenhoff, Julia Bakker  
Trainingstijden Veld: woensdag 16.45 – 17.30 uur 
 

Algemene Ledenvergadering 2020-2021 
Vanwege de Corona-crisis zal onze Algemene Ledenvergadering er dit seizoen logischerwijs iets anders uit zien dan 
normaal. We hebben overwogen om het uit te stellen, maar we vinden het belangrijk om alle jaarverslagen van de 
commissies en de plannen voor komend seizoen met jullie te delen en we blijven ontzettend nieuwsgierig naar jullie 
vragen en opmerkingen. Dat is de reden dat we er voor gekozen hebben om dit jaar de Algemene Ledenvergadering 
op woensdag 19 augustus 20:00 plaats te laten vinden.  
 
Zoals je in het voorwoord van Frank al hebt kunnen lezen zal deze vergadering zowel fysiek als digitaal bij te wonen 
zijn. We hebben er voor gekozen om 20 mensen fysiek in de kantine toe te laten. De mensen die liever digitaal de 
vergadering bijwonen zullen te zijner tijd alle benodigde informatie hierover per e-mail ontvangen. Bij het versturen 
van de Helioscoop is een link toegevoegd naar het aanmeldformulier. Je kunt ook een bericht sturen naar 
secretariaat@kvhelios.nl. Geef dan wel even aan of je de vergadering digitaal of fysiek bij wilt wonen. 
 
Zodra alle jaarverslagen van de commissies klaar zijn, gaat onze secretaris aan de slag met het samenvoegen van alle 
bestanden. Zodra dit gebeurd is, zullen jullie deze stukken volgens de gebruikelijke weg ontvangen.  
 

Trainen voorlopig tot 3 juli 
Al een aantal weken wordt er door de jeugd en sinds kort ook door de senioren weer dankbaar gebruik gemaakt van 
ons veld. We zijn blij met de samenwerking met de gemeente en ook tevreden over hoe het aanmelden verloopt en 
met het feit dat iedereen zich op een volwassen manier aan de afspraken houdt. Dank daarvoor! De komende weken 
kunnen we hier nog mee blijven door gaan en vanaf 4 juli zal ons veld rust krijgen tot de voorbereidingen van 
komend seizoen, aan het begin van augustus. 
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