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sportieve prestaties & gezelligheid 



               Voorwoord bestuurcontactgegevens
Met iets meer dan 160 leden behoren we tot de grotere 
sportverenigingen in Uden. Gek genoeg voelt dat niet zo als 
je bij Helios rond loopt. De sfeer en gezelligheid straalt een 
kleine knusse vereniging uit. Persoonlijk en aandacht voor 
iedereen. Het feit dat we al meer dan 40 jaar bestaan is hier 
het bewijs van. 
We zijn een club met potentie en dat laten we zo nu en 
dan ook zien. Één van de taken die het bestuur zichzelf heeft 
opgelegd is het verder ontwikkelen van deze potentie en 
er voor zorgen dat Helios gaat groeien. Niet alleen in leden 
aantal maar ook in sportief opzicht. Er mag meer aandacht 
komen voor ‘prestatief handbal’ binnen Helios. 

Hier hoort ook een ambitie bij:
Twee senioren teams (Dames 1 en Heren 1) in de hoofdklasse.

Echter wel met één heel belangrijke voorwaarde: ‘plezier’. 
Maar wees nu eerlijk; succes geeft toch plezier. Volle tribunes 
als de vlaggenteams spelen. Gezellig napraten in de kantine 
als we weer gewonnen hebben. 
Als we samen deze ambitie nastreven en er met elkaar de 
schouders onder zetten is het haalbaar. Zeker met zoveel 
enthousiaste leden. Dus lever je bijdrage en zet je in voor 
onze mooie club. Op naar een hoger niveau!

Het bestuur
Kelly de Bont, Jos Hommeles, Marieke Lucius, Robert Roomer

Dagelijks bestuur (bestuur@helios72.nl)
Voorzitter: Robert Roomer  06 - 54 38 76 24  robert@roomer.nl
Secretaris: Kelly de Bont  06 - 48 82 17 37  kellytje32@hotmail.com
Penningmeester: Jos Hommeles  06 - 53 31 16 06  jos@udo-uden.nl 
Bestuurslid: Marieke Lucius  06 - 13 38 76 82  luciusmarieke@hotmail.com

Commissies
Contactpersoon sponsor commissie: Jos Hommeles  06 - 53 31 16 06  jos@udo-uden.nl 
Contactpersoon technische commissie: Marieke Lucius  06 - 13 38 76 82  luciusmarieke@hotmail.com
Voorzitter activiteiten commissie: Anita Manders  0413 - 25 46 43  joopanita@hetnet.nl
Voorzitter jeugd commissie: Majorie Schumacher  0413 - 25 30 12  rmschumacher@hetnet.nl
Voorzitter toernooi commissie: Sjoerd Janssen  06 - 14 34 29 30  s.janssen@udenscollege.nl

Kaderfuncties
Wedstrijdsecretariaat: Janet van Otterdijk  0413 - 25 73 02  ottertjes@ziggo.nl  Herpenstraat 35. Uden 
Financiële administratie: Kirsten Schumacher  06 - 45 25 51 63  kirstenschumacher@gmail.com
Ledenadministratie & indeling scheidsrechters/tijdwaarneming: Marlon van Tiel  06 - 15 64 62 65  marlonvantiel@hotmail.nl 
Redactie website: Inge Otterspeer  06 - 48 73 58 38  inge.otterspeer@gmail.com
Coördinatie oud papier: Marcel van Grunsven  06 - 41 18 03 69  van.grunsven@home.nl 



Leeftijd: 7-8 jaar
Trainer: Hilde van der Cammen, Gaby Verhoeven en Maud Herber
Coach:  Ruth Jaegers en Frank van Limbeek
Teamleden:  Maud van Doren, Kyrah Eggink, Emma Jaegers, 
 Maud van Limbeek, Anoeska Manders,  Tessa van der Zanden, 
 Jet van der Wijst
Sponsor:  Wilt u dit team sponsoren? Dat kan! Mail bestuur@helios72.nl
Trainingsti jden:  vrijdag 17.00-18.00 uur in De Stigt
Poule zaalcompetitie:  18 ZO (Br)
Poule veldcompetitie:  19 ZO (Br)

Leeftijd: 9-10 jaar
Trainer: Hilde van der Cammen, Gaby Verhoeven en Maud Herber
Coach: Anita Manders en Inge Otterspeer
Teamleden: Micha van Gerwen, Lotte van Grunsven, Luna van Kaauwen, 
 Maud van de Koevering, Terra van de Koevering, Yoeri Manders, 
 Lise van Ras, Timothy Winnubst, Iris van der Zanden
Sponsor:  Wilt u dit team sponsoren? Dat kan! Mail bestuur@helios72.nl
Trainingsti jden:  vrijdag 17.00-18.00 uur in De Stigt
Poule zaalcompetitie: 18 ZO (Br)
Poule veldcompetitie: 19 ZO (Br)

gemengd
F-jeugd

gemengd
E-jeugd



Leeftijd: 11-12 jaar
Trainer:  Loes Donkers en Michelle Henzen
Coach:  Eshter van Ras
Teamleden:  Aike Adam, Liv van den Elsen, Jennifer Eniola, Anniqo van Grinsven, 
 Najaa Hassan, Veerle Hendriks, Mirne Peeters, Evi van Ras, 
 Floor Smits
Sponsor:  HET 
Trainingsti jden:  vrijdag 17.00-18.00 uur in De Stigt
Poule zaalcompetitie:  31 ZO (Br)
Poule veldcompetitie:  30 ZO (Br)

Leeftijd:  15-16 jaar
Trainer:  Clem van Lamoen
Coach:  Rober t Roomer
Teamleden:  Britt Adam, Senja Ar ts, Mies van Boekel, Lara van Dam, 
 Emma Högemann, Debby Knopper ts, Romy Moonen, 
 Jesse Roomer, Lois Roomer, Michelle Soldaat, 
 Loes Verstraten, Linda Vogels, Veer le Witlox
Sponsor:  CrossNetworks
Trainingsti jden:  vrijdag 18.00-19.15 uur in De Stigt
 woensdag 18.00-19.00 uur in De Wervel
Poule zaalcompetitie: 20 ZO (Br)
Poule veldcompetitie: 20 ZO (Br)

meisjes
D-jeugd

meisjes
B-jeugd



Leeftijd: 17-18 jaar
Trainer:  Jan Willem van Otterdijk en Barr y van Bakel
Coach:  Barr y van Bakel
Teamleden:  Cas Beimans, Stijn van de Donk, Jeroen Gobes, 
 Jeroen Helder, Berend Kamerling, Geer ten Kamerling, 
 Vincent van der Spank
Sponsor :  Autobedrijf Van Sleeuwen
Trainingsti jden:  vrijdag 19.30-21.30 uur in De Stigt 
 woensdag 19.30-21.00 uur in De Springplank
Poule zaalcompetitie : Poule 04 ZO (Br)
Poule veldcompetitie: Poule 07 ZO (Br)

Leeftijd:  15-16 jaar
Trainer:  Jan Willem van Otterdijk en Barr y van Bakel
Coach:  Lucas Raaijmakers
Teamleden:  Mick Buurman, Marnix Donkers, Luuk Gijselhar t, 
 Car lo Jonkers, Dominiq Peschken, Job Rooijakkers, 
 Mar tijn van de Schoot, Luuk Smits, Driek van den Brand, 
 Emiel Somers, Thomas Vlieger
Sponsor:  Wilt u dit team sponsoren? Dat kan! Mail bestuur@helios72.nl
Trainingsti jden:  vrijdag 18.00-19.15 uur in De Stigt 
Poule zaalcompetitie:  07 ZO (Br)
Poule veldcompetitie: 04 ZO (Br)

heren
A-jeugd

jongens
B-jeugd



Leeftijd: 17-18 jaar
Trainer:  Clem van Lamoen
Coach:  Vacant
Teamleden:  Emilie Boudens, Hilde van der Cammen, Evy van Collenburg,  
 Charissa van Gogh, Carmen Henzen, Maud Herber, Lotte 
 Högemann, Gaby Verhoeven, Laura Verhoeven, Diede Visser
Sponsor:  TESS bodywear
Trainingsti jden:  vrijdag 19.00-20.15 uur in De Stigt
 woensdag 18.00-19.00 uur in De Wervel
Poule zaalcompetitie: 13 ZO (Br)
Poule veldcompetitie: 18 ZO (Br)

dames
A-jeugd

Leeftijd: 19 jaar en ouder
Trainer:  Jan Willem van Otterdijk
Coach:  Bar t van den Boom
Teamleden:  Roel Ariëns, Thomas van der Cammen, Roy Dekkinga, 
 Rob Holtkamp, Sjoerd Janssen, Ralf van der Kamp, Ruud 
 Karssemakers, Lucas Raaijmakers, Alex Riezebos, Rien van 
 Schaik, Kai Schumacher, Jeroen van Sleeuwen, Dennis van Tiel, 
Sponsor:  Of Course Men’s Fashion
Trainingsti jden:  vrijdag 20.00-22.00 uur in De Stigt 
 dinsdag 20.45-22.15 uur in Germenzeel
Poule zaalcompetitie: 3e klasse 3H ZO (Br)

heren
Senioren



Leeftijd: 19 jaar en ouder
Trainer:  Hans van de Wetering
Coach:  Joris Tichelaar
Teamleden:  Kelly de Bont, Amber Derksen, Hanne Hoefs, Maud 
 de Jong, Wieteke Kamerling, Leora Maas, Dionne Maas, 
 Jetty Stempher, Annemarie Wijnands, Sofie Willems-van Dijk
Sponsor:  Interspor t Superstore Uden
Trainingsti jden:  vrijdag 20.00-21.30 uur in De Stigt
Poule zaalcompetitie: 3e klasse 3N ZO (Br)

DAMES
Senioren 2

Leeftijd:  19 jaar en ouder
Trainer/Coach:  Twan Schwanen
Teamleden:  Sandra van Bree, Hilde van der Cammen, Loes Donkers, 
 Leonie de Graaf, Michelle Henzen, Sien Hommeles, 
 Lieve Hommeles, Suzanne van Oor t, Esmy Pots, Kirsten 
 Schumacher, Carolien van Sleeuwen, Mar lon van Tiel, 
 Laura Verhoeven
Sponsor :  Gerben van de Graaf Interieurbouw
Trainingsti jden:  vrijdag 21.00-22.30 uur in De Stigt
 woensdag 19.00-20.30 uur in De Wervel
Poule zaalcompetitie: 1e klasse 1D ZO (Br)

dames
Senioren 1



Leeftijd:  18 jaar en ouder
Coach:  Liesbeth van Cuijk
Teamleden:  Simone Custers, Roos Derksen, Ellen Eekels, Tonja 
 Heeren, Veer le Jongerius, Denise Roomer, Majorie 
 Schumacher, Jeannette van de Ven, Kim Verstraten, 
 Vanessa de Wit, Ellen de Wit
Sponsor:  QPC
Trainingsti jden:  dames recreanten kunnen meetrainen met 
 dames senioren 2
Poule:  Dames C (S.R.H.Z.O.B.Z.)

dames
Recreanten 1

Leeftijd: 18 jaar en ouder
Coach:  Wilma van Kessel en Anke van den Bruele
Teamleden:  Mirjam van den Brand, Elma van Grunsven, Linda 
 van Hoeij, Ruth Jaegers, Angelique Kok, Anita Manders, 
 Janet van Otterdijk, Inge Otterspeer, Janneke Pepers, 
 Esther van Ras, Hilde Smits, Ludwien Verhoeven
Sponsor: Wilt u dit team sponsoren? Dat kan! Mail bestuur@helios72.nl
Trainingsti jden:  dames recreanten kunnen meetrainen met 
 dames senioren 2
Poule:  Dames A (S.R.H.Z.O.B.Z.)

dames
Recreanten 2



      

handbal, 
durf jij het aan?

Gratis handbal !
Zorg voor nieuwe leden en maak kans op 
een gratis handbal! Heb jij er als Helioslid voor 
gezorgd dat zich tussen 1 september en 
31 december 2013 een nieuw lid heeft 
ingeschreven bij onze vereniging? Dan loot je 
mee voor een gratis handbal!

Handbal is actief en snel: een stoere en leuke 
teamsport. Als Heliosser weet jij dat als geen 
ander.  Wil jij dat jouw zoon, dochter, broer, 
zus, vriendje of klasgenootje ook laten 
ervaren? Dat kan! 

Iedereen mag bij ons vier weken gratis 
meetrainen en zo kennis maken met de 
handbalsport. Helemaal vrijblijvend. 

Wil je iemand aanmelden voor deze gratis 
trainingen? Of wil je hierover meer informatie? 
Neem contact op! Barry van Bakel 
(tel 06 - 41 88 25 00 / ikdurfhetaan@helios72.nl)

Handbalvereniging Hel ios ’72:
Georganiseerd I Sociaal I  Gezel l ig I 
Respect I Sportief

Deel de wedstrijduitslagen van jouw team via 
@HVHel ios72 of www.facebook.com/hvhel ios72

Lid worden van onze vereniging? 
Dat kan! Op www.hel ios72.nl vind 
je het inschrijfformulier en meer 
informatie.

Online informatie: zo blijf je op de hoogte
www.hel ios72.nl 
 Hier is alle relevante informatie over onze vereniging te vinden
	 Lees	hier	ook	wanneer	je	bent	ingedeeld	om	een	wedstrijd	te	fluiten	of	tijd	waarnemen	of	oud	papier	op	te	halen

www.facebook.com/hvhel ios72
 Voor al het Helios-nieuws en foto’s van activiteiten (ook toegankelijk als je geen facebookaccount hebt)

www.twitter.com/hvhel ios72
 Actueel nieuws over wedstrijden en activiteiten
 (ook toegankelijk als je geen twitteraccount hebt)

www.handbal .nl
 Wedstrijdprogramma, tussenstanden en uitslagen in jouw poule
 Direct link: www.handbal.nl/competities/competitie/club/

www.regiohandbal .nl
 Wedstrijdprogramma, tussenstanden en uitslagen van de dames recreanten

Download nu de gratis Handbal app!
 Blijf op de hoogte van de laatste programma’s, uitslagen en 
	 standen	van	je	favoriete	teams.	Met	behulp	van	de	officiële	gratis
 NHV app is dit allemaal mogelijk en meer. Je kunt je eigen team 
 instellen of meerdere favorieten selecteren. Ook de laatste 
 nieuwsberichten, activiteiten en toernooien kun je eenvoudig opzoeken.

App Store Google Play



                     
Interview met Clem van Lamoen en Twan Schwanen over de dames van Helios:

“Scoren door snelheid en creativiteit”
Clem van Lamoen is in 1973, op 23-jarige leeftijd, 
voor het eerst actief als trainer bij Helios. Na een lange 
periode bij Tremeg, HV Wanroij en de Brabantselectie 
vond hij het in 2006 mooi geweest. “Ik wilde een punt 
zetten achter mijn trainerscarrière. Maar toen bleek dat 
‘mijn cluppie’ Helios op zoek was naar een trainer, kon ik 
natuurlijk geen nee zeggen. Het spelletje is veel te leuk.” 
Ruim zes jaar trainde hij de dames van Helios. 
Dit seizoen heeft Twan Schwanen (29 jaar) het stokje van 
hem over genomen. 

Twan heeft van jongs af aan bij diverse Limburgse en 
Brabantse verenigingen gehandbald. Hij speelde 
eredivisie met Loreal Venlo en klom samen met 
Habo ’95 op tot de tweede divisie. Afgelopen jaar hing 
hij zijn actieve handbalschoenen even aan de wilgen. 
Twan over zijn komst naar Helios: “De afgelopen 1,5 jaar 
was ik regelmatig op de tribune in Uden te vinden om 
naar de wedstrijden van mijn vriendin Esmy Pots, 
speelster bij dames 1, te kijken. In de loop van het 
seizoen heb ik af en toe mijn steentje bijgedragen aan de 
trainingen met tips en adviezen. Toen bekend werd dat 
Clem stopte, ben ik voor deze functie benaderd door het 
bestuur. Het handbalbloed kruipt waar het niet gaan kan 
en ik vond een nieuwe uitdaging ook ontzettend leuk.”

Opgeklommen

In de periode dat Clem de dames 1 onder zijn hoede 
had klommen zij op van de 3e naar de 1e klasse.  
Daar draaien ze nu alweer een paar jaar goed mee. 
Clem is trots op wat hij samen met ploegbegeleidster 
Denise Roomer met de dames heeft bereikt: 
“We hebben aardig wat stappen gezet in het ver trouwen 
op je mogelijkheden om samen met elkaar verder te 
komen. Jezelf spiegelen brengt je altijd verder is 
daarbij het juiste motto gebleken. Verder hebben de 
Helios meiden een aardig tempospel ontwikkeld. Fysiek 
waren we vaak de mindere, maar door creativiteit in het 
spel te betrekken konden we dat aardig ombuigen.”

Laat me niet zoals ik ben

Clem is een onderwijsman in har t en nieren en dat komt 
ook tot uiting als hij training geeft: “Proberen om mensen 
te beïnvloeden is het uitgangspunt van mijn functioneren. 
Ik geloof heilig in de veranderbaarheid van mensen in 
het algemeen en spor ters in het bijzonder. Laat me níet 
zoals ik ben is mij credo, dat ik komend seizoen ook zal 
toepassen als trainer van de meisjes B-jeugd en dames 
A-jeugd. Ik wil Twan graag meegeven dat hij de dames 
1 inspireer t om beter te worden. Maar ik heb er alle 
ver trouwen in dat Twan met zijn jonge team weer enkele 
stappen gaat maken.” 

Training geven zoals ik zelf altijd heb gespeeld

Twan geeft aan dat hij zijn ervaring als speler zal inzetten 
bij zijn nieuwe rol als trainer : “Ik hou van snel en 
technisch verzorgd spel. De dekking is het belangrijkste, 
van daaruit kun je in de aanval je kans pakken. Als trainer 
ben ik streng en direct. Door mijn eigen ervaring kan ik 
ook gericht voordoen wat en hoe het anders moet. 
Fouten mogen er gemaakt worden, als ze er maar van 
leren en de intentie goed is.”

Denken aan de toekomst van Helios

Inzet, groepsdynamiek en groeimogelijkheden stonden 
voor Twan centraal bij het samenstellen van zijn selectie. 
“We moeten niet alleen op kor te termijn denken maar 
ook aan de toekomst van Helios. Ik heb daarom diverse 
jeugdspeelsters in de selectie opgenomen.

Zo wennen ze nu al aan de sterkere tegenstanders en 
kunnen ze leren van de meer ervaren speelsters. 
Dames 2 zie ik als opleidingsteam voor dames 1. Het is 
van belang dat we bijvoorbeeld systemen en trainingen 
meer op elkaar gaan afstemmen.”

Overbruggingsjaar

Gevraagd naar zijn verwachtingen voor de toekomst is 
Twan nog enigszins voorzichtig, maar tegelijk ook 
ambitieus: “Dit eerste jaar is voor mij een overbrug-
gingsjaar. We gaan op een andere wijze spelen en ook 
jeugdspeelsters zullen meer in het spel moeten worden 
toegepast. Dit vergt gewoon tijd. Als het spel maar goed 
en verzorgd is met een grote inzet is dit jaar voor mij al 
geslaagd. In seizoen 2014-2015 moet het harde werken 
van de dames 1 van Helios’72 bekroond worden.” 

Twan SchwanenClem van Lamoen



                       

Jan Willem van Otterdijk begon als 8-jarig jochie met handballen. Al bijna 20 jaar is hij nu actief als scheidsrechter en 
trainer/coach van diverse Heliosteams. Barry van Bakel was 15 jaar toen hij voor het eerst op het handbalveld stond. Ook 
hij vervulde verschillende vrijwilligersfuncties binnen Helios. Zo’n vijf jaar geleden besloten beide heren de jongens B-jeugd, 
heren A-jeugd en heren senioren onder hun hoede te nemen. Samen met Lucas Raaijmakers (coach jongens B-jeugd) en 
Bar t van den Boom (coach heren senioren) vormen zij een hecht team dat de herenlijn van Helios in goede banen leidt. 
Jan Willem en Barry ver tellen over doorgemaakte ontwikkelingen en ambities voor de toekomst.

Zijden draadje

Nog niet zo heel lang geleden zag de positie van de 
herenteams binnen Helios er alles behalve rooskleurig uit. 
Jan Willem licht toe: “Enkele jaren geleden hing de 
herenlijn van Helios aan een zijden draadje. Er was een 
heel smal herenteam en jongens waren onder de jeugd- 
leden van Helios echt uitzonderingen. Dat kon zo niet 
langer en dus zijn we opgestaan om die situatie te 
veranderen.” Dat dat zijn vruchten heeft afgeworpen 
is inmiddels duidelijk. Helios heeft nu weer een mooi 
opgebouwde herenlijn die uit drie teams bestaat. En daar 
zijn de heren terecht trots op. Jan Willem: “Er wordt hard 
gewerkt, de heren senioren en A-jeugd trainen zo’n 
3,5 uur in de week. Maar zeker zo belangrijk is dat we het 
gezellig hebben samen. De ideale combinatie.” 

Nieuwe aanwas, veel potentie

Barry vervolgt: “Het afgelopen half jaar zijn er weer zo’n 
zeven nieuwe jongens aangesloten bij de jeugd, in de 
leeftijd van 11 tot 14 jaar. Har tstikke goed! Dit houdt in 
dat de B-jeugd op dit moment een jong team is, met veel 
nieuwe enthousiaste spelers. De heren A-jeugd vormen 
een klein team, maar het zijn stuk voor stuk erg goede 
handballers. Dit team bevat zeer veel potentie.” Jan Wil-
lem beschrijft de heren senioren op dit moment als zeer 
divers: “Heel ervaren spelers en minder ervaren spelers 
zitten nu samen in één team. We zouden het liefst twee 
teams gaan vormen, dat komt het handbal ten goede. 
Wellicht kunnen we deze stap over één of twee  

seizoenen maken, we kunnen nu immers rekening 
houden met aanwas vanuit de jeugd. Het is in ieder geval 
goed om te zien dat iedereen ervoor gaat, dat gevoel is 
helemaal terug. ”

Langzaam worden ze mij de baas

Barry lacht als hij ver telt over zijn rol als trainer van de 
jeugd: “Wat mij aanspreekt is dat je deze jongens 
individueel ziet groeien in hun spel. Ik ervaar echt eer 
van mijn werk als ik zie dat een jongen na verloop van 
tijd mij de baas wordt in het handbalveld. Daar geniet ik 
van. Ik probeer ze tactiek en techniek bij te brengen.  
Jan Willem is als trainer van de heren senioren meer 
gericht op de juiste sfeer in de groep. Daar is emotie 
veel belangrijker, het aanwakkeren van passie en inzet, 
of juist tijdig rust creëren,” aldus Barry.

Oogsten en ontwikkelen

“De heren senioren gaan dit jaar absoluut voor promotie 
naar de tweede klasse, we willen oogsten wat we de af-
gelopen jaren gezaaid hebben,” zegt Jan Willem strijdlustig. 
Barry vult aan dat dit voor de jeugdteams wat anders ligt: 
“Daar gaat het niet om een eventueel kampioenschap, 
maar is het leerproces veel belangrijker. We geven de 
jongens persoonlijke aandacht zodat ze zich goed kunnen 
ontwikkelen binnen het team. We horen ook van ouders 
dat dit erg gewaardeerd wordt. Dat Helios deze gezellige 
en toegankelijke vereniging kan zijn is gewoon mooi.”

Barry van BakelJan Willem van Otterdijk

Interview met Jan Willem van Otterdijk en Barry van Bakel over de heren van Helios:

“Hard werken én gezelligheid: 
                      de ideale combinatie”



      onze scheidsrechters
Bondsscheidsrechters
Helios heeft momenteel drie scheidsrechters die op 
eredivisie	en	eerste	divisie	niveau	fluiten	in	de	
Nederlandse handbalcompetitie.
 John Arts
 Jan Willem van Otterdijk
 Henri van Boxtel
John staat dit jaar maar liefst 25 jaar als scheidsrechter op het 
veld. Ook Jan Willem en Henri zijn al jarenlang actief in het 
scheidsrechtersvak.

Clubscheidsrechters
Daarnaast moet Helios als vereniging zelf zorgen voor 
gediplomeerde	scheidsrechters	die	de	thuiswedstrijden	fluiten	
van onze A-jeugd, heren senioren en dames senioren 2 
(derde klasse). Voor de zaalcompetitie 2013-2014 betreft dit 
meer dan 30 thuiswedstrijden. Hiervoor kunnen we gelukkig 
weer bouwen op diverse scheidsrechters, die vaak al jaren-
lang actief zijn om wedstrijden te begeleiden:
 Frans Baeten
 Marcel van Grunsven
 Robert Roomer
 Thomas van der Cammen 
 Majorie Schumacher
Frans, Marcel en Robert zijn in het bezit van het diploma 
Handbalscheidsrechter 2. Thomas en Majorie volgen de 
opleiding en zijn daarmee bijna klaar.

Jeugdscheidsrechters
Tot slot moeten we er ook bij de thuiswedstrijden van onze 
jeugdteams (F- t/m B-jeugd) voor zorgen dat er een scheids-
rechter op het veld staat. Voor de zaalcompetitie 2013-2014 
worden er meer dan 40 jeugdwedstrijden gespeeld. Deze wed-
strijden	worden	gefloten	door	onze	eigen	leden	vanaf	16	jaar.	

Iedereen die ook komend seizoen weer als scheidsrechter op 
het handbalveld staat: bedankt! Zonder jullie inzet is het 
onmogelijk voor onze (jeugd)leden om de mooie handbal-
sport te blijven beoefenen.

Iedereen draagt zijn steentje bij 
Als Heliossers willen we niets liever dan leuke wedstrijden 
handballen bij een gezellige vereniging. Als speler van Helios 
betaal je een bescheiden contributiebijdrage, en daarvoor 
krijg je veel terug:
 Minimaal eenmaal per week een training in de sporthal.
 Van oktober t/m maart competitiewedstrijden in de zaal, 
 de jeugd speelt van april t/m september ook veld-
 competitie (met in de zomermaanden een stop).
 Het wedstrijdtenue wordt geleverd door de vereniging, 
 je hoeft dus zelf geen shirt of broek aan te schaffen voor 
 de wedstrijden.
 Een heleboel leuke nevenactiviteiten voor zowel de 
 jeugd als de senioren.

Er zijn tientallen vrijwilligers betrokken bij de vereniging die 
vanuit diverse commissies en kaderfuncties of als trainer, 
coach of scheidsrechter een belangrijke rol vervullen. Daar-
naast dragen alle leden van Helios hun steentje bij om jeugd-
wedstrijden mogelijk te maken en de broodnodige inkomsten 
te	genereren	om	de	vereniging	financieel	gezond	te	houden.	
Dit houdt het volgende in.

Ti jd waarnemen 
Leden van 11 jaar en ouder tijdwaarnemen tweemaal per 
seizoen bij een wedstrijd (altijd met iemand samen).
Wanneer je hiervoor aan de beurt bent lees je op 
www.helios72.nl, en je ontvang hierover per e-mail bericht.

Fluiten
Leden	van	16	jaar	en	ouder	fluiten	tweemaal	per	seizoen	
een jeugdwedstrijd. Wanneer je hiervoor aan de beurt bent 
lees je op www.helios72.nl, en je ontvangt hierover per e-mail 
bericht.

Oud papier ophalen
Leden van 18 jaar en ouder halen tweemaal per jaar oud 
papier op om zo geld in te zamelen voor de club. Als je 
hiervoor aan de beurt bent ontvang je via e-mail een bericht. 
Je vindt de indeling en andere praktische informatie over 
bijvoorbeeld de route ook terug op www.helios72.nl. 

Iedereen heel hartel i jk bedankt 
voor jul l ie bi jdrage. Samen houden 
we onze mooie club gezond!

Jan Willem 
van Otterdijk

Henri van BoxtelJohn Arts



           Contributie informatie
De contributiebedragen en inschrijfgelden voor seizoen 
2013/2014 zijn:

Leeftijdscategorie Contributie Inschrijfgeld
19 jaar en ouder € 15,75 € 15,00
16, 17 en 18 jaar € 14,20 € 15,00
13, 14 en 15 jaar  € 12,90 € 15,00
10, 11 en 12 jaar € 11,50 € 15,00
8 en 9 jaar €  10,25 € 15.00
6 en 7 jaar € 6,80 € 15,00
5 jaar en jonger € 5,25 € 15,00
Recreanten € 7,50  n.v.t.
Niet spelende leden € 5,25  n.v.t.
(geblesseerden) 
Donateurs € 3,00  n.v.t.
Het inschrijfgeld hoeft slechts éénmalig betaald te worden. 

Jeugdreductie t/m 18 jaar
Het 2e 3e en / of 4e jeugdlid uit één gezin krijgt 
25% korting op de laagste contributie-indeling.

Lidmaatschap
Het lidmaatschap vangt aan bij inschrijving door het bestuur 
en eindigt bij schriftelijke opzegging bij de secretaris of 
middels een royement.

Maandelijkse betaling
De contributie dient maandelijks per vooruitbetaling aan de 
vereniging voldaan te worden. Bij overgang naar een andere 
leeftijdscategorie dient de contributie per 1 januari vooraf-
gaand aangepast te worden.

Rekeningnummer
Betalingen kunnen geschieden via:
SNS bank Uden: 90.88.56.024
T.n.v. “Penningmeester Helios ‘72”, 
graag o.v.v. de naam van het lid

Machtiging
Wij geven er de voorkeur aan dat u ons machtigt tot het 
incasseren van de maandelijkse contributie. Neemt u hier-
voor	contact	op	met	de	financiële	administratie.

Achterstand
Bij een achterstand van de contributie ontvangt u een 
aanmaning waarbij € 2,50 administratiekosten in rekening 
worden gebracht. Indien u binnen 14 dagen niet heeft 
betaald, dan wordt het desbetreffende lid uitgesloten van 
trainingen en wedstrijden.

Technische commissie
De Technische Commissie (TC) zorgt ervoor dat alle leden van Helios kunnen trainen en spelen onder de meest optimale 
omstandigheden. Om dit doel te bereiken zorgt de TC onder andere voor de teamindeling, het trainingsschema, het beheer en 
onderhoud van benodigde materialen, inschrijvingen voor toernooien, opleidingen, werving van trainers en coaches en het 
handbaltechnisch beleid. De TC stemt regelmatig af met trainers en coaches, leden, scheidsrechters, andere commissies 
en het dagelijks bestuur. De TC is het aanspreekpunt voor trainers en coaches en staat hen bij waar nodig.

Aanspreekpunten
De Technische Commissie heeft zich door de veelheid aan aandachtspunten sinds kort opgesplitst in diverse coördinatoren.
Deze coördinatoren vallen direct onder het bestuur. Ze komen eens in de zoveel tijd bij elkaar om op hoofdlijnen zaken op
elkaar af te stemmen. 

Op de volgende terreinen heeft de TC vaste aanspreekpunten:
 Trainers en coaches en technisch beleid: Clem van Lamoen en Tiny Verhoeven. 
 Samen met de trainers en coaches komen zij enkele malen per jaar bij elkaar om ontwikkelingen te bespreken 
 en zaken op elkaar af te stemmen.
 Beheer en onderhoud materialen: Ad van der Cammen
 Bestelling tenues en andere Helios artikelen: Sandra van Bree
 Ledenwerving: Barry van Bakel en Sjoerd Janssen
 Dit is aanvullend op de wervingsactiviteiten die de JC organiseert.
 Scheidsrechterszaken: Vacant
	Spelersraad: Sjoerd Janssen
 Nog in oprichting. De bedoeling is dat van elk team vanaf de B-jeugd een speler onderdeel uit gaat maken van de spelersraad.
 Algemeen: Marieke Lucius
 Aanspreekpunt voor de coördinatoren en contactpersoon van de TC.

Heb je vragen of ideeën over bovenstaande thema’s, neem dan contact op met de coördinator.



    jeugd commissie
De Jeugd Commissie (JC) organiseert leuke activiteiten voor onze jeugdleden, zodat zij elkaar ook 
buiten het handbalveld kunnen leren kennen. Veel van onze activiteiten zijn inmiddels echte 
succesformules: zo werd het jeugdweekend in 2013 al voor de 20e keer georganiseerd. 

Voor ieder wat wils
Elk jeugdteam kan aan minimaal twee activiteiten deelnemen. Het eerder genoemde jeugdweekend, 
dat direct na de zomervakantie plaatsvindt, is bedoeld voor al onze jeugdteams (E- t/m A-jeugd). 
De bosdag voor de jonge jeugd en de dropping voor de oudere jeugd zijn ook vaste prik. Verder 
keren bijvoorbeeld de schaatsdag en het oudertoernooi regelmatig terug op de agenda. 
Jeugdleden worden via hun trainer of coach op de hoogte gebracht van nieuwe activiteiten.

Ledenwerving
Naast activiteiten voor onze eigen leden, organiseren we ook jaarlijks het basisscholentoernooi in de 
kerstvakantie, dit jaar op 3 januari. Dit doen we ook al tientallen jaren. Kinderen uit groep 6 t/m 8 van 
de Udense basisscholen maken op deze manier kennis met de handbalsport. Met vaak weer enkele 
nieuwe jeugdleden tot gevolg.

Zaalwacht op zaterdag
We zorgen er verder voor dat er bij thuiswedstrijden van de jeugd altijd iemand van onze 
commissie aanwezig is. Openen de zaal, zorgen dat de goals worden opgezet en helpen bijvoorbeeld 
de tijd waarnemers en scheidsrechters waar nodig.

Samenstelling commissie: 
Hilde van der Cammen, Thomas van der Cammen, Loes Donkers, Charissa van Gogh, Dionne Maas, 
Kai Schumacher, Majorie Schumacher, Marlon van Tiel, Stef van der Locht



    toernooi commissie
De Toernooi Commissie organiseert jaarlijks het Helios ’72 veldhandbaltoernooi. Sinds een aantal 
jaar heeft ook het beachhandbal bij ons haar intrede gedaan. Dit is een zomerse variant op het 
reguliere handbal waarbij spectaculaire doelpunten extra beloond worden. Tijdens het toernooi 
wordt op zaterdagmiddag gebeachhandbald en op zondag wordt het veldhandbaltoernooi 
gespeeld. Het afgelopen jaar hebben op 1 en 2 juni maar liefst 51 teams van 8 verschillende 
verenigingen deelgenomen. Het was bijzonder leuk dat ook veel handbalvrienden uit Lippstadt 
aanwezig waren. 

Veel voorbereidingen
Omdat we altijd streven naar een nóg beter toernooi zijn we alweer druk bezig met de 
voorbereidingen voor het volgende Heliostoernooi.  Momenteel zijn we in overleg met FC De 
Rakt over een geschikte datum. Daarna kunnen we aan de slag met het uitnodigen van teams, 
het regelen van scheidsrechters en handbalgoals, het onderhouden van contacten met betrokken 
partijen van bijvoorbeeld sportpark, gemeente en handbalbond, het regelen van de feestavond, 
barbecue, loterij enzovoorts. 

Extra ondersteuning
Naast de leden van de Toernooi Commissie kunnen we gelukkig ook rekenen op de hulp van 
enkele ervaren en gemotiveerde oud-commissieleden. Marcel van Grunsven, Frank Kapiteijn, 
Peggy	Wagemans	en	Majorie	Schumacher:	bedankt	voor	jullie	inzet	de	afgelopen	jaren	en	fijn	dat	
jullie ons nog steeds met raad en daad willen bijstaan!
Uiteraard is er binnen de huidige commissie nog plaats voor enthousiaste mensen die graag een 
bijdrage willen leveren aan ons toernooi. Laat het ons zeker weten als je interesse hebt!

Samenstelling commissie
Kelly de Bont, Michelle Henzen, Sjoerd Janssen, Anita Manders, Inge Otterspeer, 
Nicole Schumacher, Dennis van Tiel



            activiteiten comissie
Het doel van de Activiteiten Commissie (AC) is om leuke 
activiteiten te organiseren voor onze leden. Denk daarbij aan 
gezellige feestavonden en activiteiten weekenden of dagen. 
Daarmee bevorderen we de onderlinge samenhang tussen 
onze leden, ook buiten het handbalveld.

afgelopen seizoen
In het najaar van 2012 is er in verband met ons jubileumjaar 
geen gewoon Heliosfeest geweest, maar een reünie. Deze 
werd georganiseerd door een speciaal daarvoor in het leven 
geroepen jubileumcommissie. In april 2013 zijn we met ruim 
20 leden op AC weekend geweest in Drenthe. 
Daar hebben we Highland Games gespeeld en allerlei andere 
leuke activiteiten gedaan.

Komend seizoen
De eerste activiteit van het huidige seizoen zit er alweer op: 
de Helios Blue(s) Party. Een gezellige avond voor al onze 
leden, dus ook jeugdleden. Dat er binnen de vereniging meer 

De werkzaamheden die de sponsorcommissie uitvoert zijn 
erg belangrijk voor het voortbestaan van onze vereniging. 
De contributie die door onze leden wordt betaald weegt 
namelijk niet geheel op tegen de uitgaven die we als 
vereniging hebben. Daarom zijn extra inkomsten van groot 
belang. We proberen nieuwe sponsoren te vinden die het 
ook belangrijk vinden dat de jeugd kan blijven sporten en 
die via onze vereniging hun naamsbekendheid verder willen 
vergroten. 

Teamsponsoren
De sponsorcommissie heeft de afgelopen jaren voor veel 
Heliosteams een teamsponsor gevonden. Het is een mooi 
resultaat dat we het afgelopen jaar onze bestaande 
sponsoren hebben kunnen behouden, ook in deze lastige 
economische tijden. 

talent is dan alleen handbaltalent, bleek wel tijdens de 
verschillende optredens.
In het voorjaar organiseren we wederom een gezellige 
activiteit. We bekijken momenteel nog of we kiezen voor een 
heel weekend of voor een dag, waardoor deze activiteit ook 
toegankelijker wordt voor onze A-jeugd.

Nieuw: jaarafsluiting
Verder willen we aan het eind van het seizoen een 
jaarafsluiting organiseren, vlak voordat de zomervakantie begint. 
Vorig jaar heeft het bestuur van Helios dit voor de eerste 
keer georganiseerd en wij vinden het een erg leuk initiatief. 
Daar geven wij graag een vervolg aan.

Samenstelling commissie: 
Kelly de Bont, Ruth Jaegers, Lieke van Lamoen, Anita Manders, 
Dennis van Tiel

Ambities
Natuurlijk hebben we nog nieuwe sponsoren op ons verlang-
lijstje staan. Die proberen we met veel enthousiasme binnen 
te halen. Onze ambitie is dat elk team binnen de vereniging 
een teamsponsor krijgt. Verder hebben we dit jaar de bedrijfs-
vrienden van Helios geïntroduceerd. En wellicht kunnen we 
in de toekomst ook een hoofdsponsor aan de club verbinden 
die ons Helios-breed ondersteunt. Op dit moment heeft 
Helios 8 teamsponsoren, 3 supervrienden, 4 bedrijfsvrienden 
en 11 adverteerders.

Samenstelling commissie
Leo Adank, Quiryn van den Broek, Jos Hommeles, 
Frank Kapiteijn, Robert Roomer

sponsor commissie

Wij bedanken onze vrienden 
             en sponsoren voor hun steun!



              

Ook sponsor van Hel ios worden? Dat kan! 
Mai l  bestuur@hel ios72.nl en vraag naar de mogel i jkheden

Udense Dakbedekkings Onderneming
www.udo-dakbedekkingen.nl

www.crossnetworks.nl 

www.herlingselectrotechniek.nl

www.vandegraafinterieurbouw.nl www.crossnetworks.nl 

www.ofcoursefashion.nl

www.tessbodywear.nl

www.qpcschoonmaak.nl

www.intersportsuperstore.nl

supervrienden  teamsponsoren  



              

Ook sponsor van Hel ios worden? Dat kan! 
Mai l  bestuur@hel ios72.nl en vraag naar de mogel i jkheden

www.xl-company.com

www.coppenswarenhuis.nl

www.pvankraaij.keurslager.nl

www.klimaatschaal.nl 

bedrijfsvrienden  adverteerders  
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