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sportieve prestaties & gezelligheid 



               Voorwoord bestuurcontactgegevens
“Prestatief handbal met plezier” dat was het doel wat we 
ons vorig jaar gesteld hebben. Deze boodschap is door de 
nieuwe trainer(s)/coaches van de teams goed begrepen. 
Er wordt harder dan ooit getraind en met resultaat. 
De Dames 1 doen het zeer goed, er zit een stijgende lijn 
in prestaties van de Heren 1 en de Dames 2 hebben een 
nieuwe coach die een duidelijke weg naar boven nastreeft. 
Maar wat vooral mooi is, is de groeiende saamhorigheid van 
onze club en het plezier bij de leden. De E-tjes en de F-jes 
worden klaargestoomd voor het grotere werk, de Dames-B 
spelen met de Jongens C mee als ze te weinig spelers 
hebben, de Meiden-C doen regelmatig met de B mee en de 
Dames 2 worden aangevuld door de fanatieke meiden van 
de B. En alsof dat nog niet genoeg is speelt onze jeugd regel-
matig met de Dames Recreanten mee. We zijn er voor elkaar.
Op zondag spelen de senioren Dames en Heren teams 
geregeld allemaal thuis wat op veel publiek kan rekenen met 
bijbehorende gezelligheid in de kantine. Erg leuk om te zien 
en goed voor het clubgevoel. 
Een club die echter alleen kan bestaan door de inzet van 
vrijwilligers. Gelukkig zijn wij gezegend met een aantal zeer 
trouwe vrijwilligers die zich elk jaar weer tomeloos inzetten 
om van alles voor onze club te regelen. Ondanks dat 
kunnen we niet alle “vacatures” invullen. Zo zijn we nog 
naarstig opzoek naar een coach voor de Jongens C en 
Heren 2. Wie voelt zicht geroepen om dit op te pakken? 
Zij verdienen het, Helios verdient het! 

Maar ook voor andere (bestuurs)taken zoeken we nog 
enthousiaste vrijwilligers die Helios ’72 een warm hart toe 
dragen, zodat we gezamenlijk verder kunnen bouwen aan 
een mooie handbaltoekomst.

Voor komend seizoen is het motto “clubgevoel”. Met z’n 
allen één Helios ’72. Dit betekent elkaar ondersteunen en 
helpen daar waar nodig. Het betekent ook je clubgenoten 
aanmoedigen op de tribune. Ook bij uitwedstrijden. 
Want zeg nou zelf het is toch veel leuker handballen in 
een volle zaal. 

Hopelijk zien we elkaar 
regelmatig in de sporthal 
en/of kantine.

De Voorzitter
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Voorste ri j van l inks naar rechts; Kyrah Eggink, Renee van Limbeek, Emma Jaegers
Tweede ri j van l inks naar rechts; Siem van Bree, Anoeska Manders Derde ri j van l inks 
naar rechts; Joppe Hendriks, Ashley van Ras, Maud van Doren, Nikki Ward, 
Jara v/d Elsen Achterste ri j van l inks naar rechts; Frank van Limbeek, Jesse Roomer, Britt 
Adam, Ruth Jaegers Afwezig op foto; Tessa van der Zanden

Trainer:  Britt Adam, Jesse Roomer
Coach:  Ruth Jaegers, Frank van Limbeek
Training:  vrijdag 17.00 - 18.00 uur
Poule zaalcompetitie:  ZO (Br) 01
Poule veldcompetitie: ZO (Br) 05

Voorste ri j van l inks naar rechts; Lotte van Grunsven, Luna van Kaauwen, 
Lotte Kuijpers Middelste ri j  van l inks naar rechts; Maud van de Koevering, 
Senna Ruijs Achterste ri j van l inks naar rechts; Maud van Limbeek, 
Frank van Limbeek, Lise van Ras, Lola Buurman, Micha van Gerwen, 
Anita Manders, Yoeri Manders Afwezig op foto; Ir is van der Zanden

Trainer:  Frank van Limbeek
Coach:  Anita Manders
Training:  vrijdag 17.00 - 18.00 uur
Poule zaalcompetitie:  ZO (Br) 05G
Poule veldcompetitie:  ZO (Br) 07G

gemengd
F-jeugd

gemengd
E-jeugd



Voorste ri j van l inks naar rechts; Najaah Hassan, Terra van de Koevering, 
Cennet Inceoglu, Evi van Ras, Achterste ri j van l inks naar rechts; Loes Donkers, 
Khyla Pitman van der Meulen, Anniqo van Grinsven (fotootje), Floor Smits, 
Veer le Hendriks, Jennifer Eniola, Zoë van Otterdijk, Esther van Ras

Trainer:  Loes Donkers
Coach:  Esther van Ras
Training:  vrijdag 17.00 - 18.00 uur
Poule zaalcompetitie:  ZO (Br) 05D
Poule veldcompetitie:  ZO (Br) 09D

Van l inks naar rechts; Dominiq Peschken, Mick Buurman, Emiel Somers, 
Rik Claessen, Driek van den Brand, Car lo Jonkers 
Afwezig op foto; Bar t Leegwater, Ilyas Chaouki, Bar t van der Kieft, 
Mar tijn van de Schoot

Trainer:  Vincent van der Spank, Jan Willem van Otterdijk
Training:  woensdag 19.30 - 20.45 uur in de Springplank
 vrijdag 18.00 - 19.30 uur in de Stigt
Poule zaalcompetitie:  ZO (Br) 01
Poule veldcompetitie:  ZO (Br) 04

meisjes
D-jeugd

jongens
C-jeugd



Voorste ri j van l inks naar rechts; Ruud Karssemakers, Twan Schwanen, 
Job Rooijakkers, Geer ten Kamerling, Roel Ariëns, Rob Holtkamp Achterste ri j 
van l inks naar rechts; Jan Willem van Otterdijk, Ralf van der Kamp, 
Sjoerd Jansen, Kai Schumacher, Jeroen van Sleeuwen, Rien van Schaik, 
Dennis van Tiel, Cas Beimans, Alex Riezebos, Thomas van de Cammen,
Loes Donkers Afwezig op de foto; Stijn vd Donk, Berend Kamerling, 
Felix de Wild, Jeroen Gobes, Vincent van der Spank, Jor t van der Kamp

Trainer:  Jan Willem van Otterdijk
Coach:  Jan Willem van Otterdijk, assistent Loes Donkers
Training:  dinsdag 20.45 - 22.15 uur
 vrijdag 21.00 - 22.30 uur
Poule zaalcompetitie: HS1, ZO (Br) 02 / HS2, ZO (Br) 03

Voorste ri j van l inks naar rechts; Janneke van den Broek, Mies van Boekel, 
Aike Adam, Lois Roomer, Senja Ar ts, Linda Vogels Achterste ri j van l inks 
naar rechts; Anke van de Bruele, Romy Moonen, Britt Adam, Veer le Witlox, 
Lara van Dam, Jesse Roomer, Debby Knopper ts, Emma Högemann, 
Liv van den Elsen, Inge Otterspeer

Trainer: Clem van Lamoen
Coach:  Anke van de Bruele, Inge Otterspeer
Training:  vrijdag 18.00 - 19.30 uur in De Stigt
 woensdag 18.00 - 19.00 uur in De Wervel
Poule zaalcompetitie: ZO (Br) 01
Poule veldcompetitie: ZO (Br) 07

heren
Senioren 1 & 2

meisjes
B-jeugd



Voorste ri j van l inks naar rechts; Kelly de Bont, Diede Visser, Gaby Verhoeven
Achterste ri j van l inks naar rechts; Carmen Henzen, Lotte Högemann, 
Jetty Stempher, Britt Adam, Lois Roomer, Henri van Boxtel 
Afwezig op foto; Leora Maas

Trainer: Henri van Boxtel
Coach:  Henri van Boxtel
Training:  vrijdag 19.00 - 20.30 uur
Poule zaalcompetitie:  ZO (Br) 03

dames
Senioren 2

Voorste ri j van l inks naar rechts; Carmen Henzen, Kirsten Schumacher, Esmy Pots, 
Sien Hommeles, Suzanne van Oor t, Mar lon van Tiel, Michelle Henzen, 
Lois Roomer Achterste ri j van l inks naar rechts; Carolien van Sleeuwen, 
Sandra van Bree, Loes Donkers, Hilde van der Cammen, Maud Herber, 
Laura Verhoeven, Twan Schwanen Afwezig op foto; Britt Adam, Lieve Hommeles

Trainer:  Twan Schwanen
Coach:  Twan Schwanen
Training:  vrijdag 19.30 - 21.00 uur in De Stigt
 woensdag 19.00 - 20.30 uur in De Wervel
Poule zaalcompetitie:  1ste klasse ZO (Br)

dames
Senioren 1



Voorste ri j van l inks naar rechts; Angelique Kok, Dionne Maas (inval), Hilde Smits, 
Elma van Grunsven, Anita Manders Achterste ri j van l inks naar rechts; 
Inge Otterspeer, Wilma van Kessel, Linda van Hoeij, Mirjam van den Brand, 
Ruth Jaegers, Janet van Otterdijk, Esther van Ras, Anke van de Bruele
Afwezig op foto; Tanja Rooster, Janneke Spijkers

Coach:  Wilma van Kessel, Anke van de Bruele
Training:  dames recreanten kunnen meetrainen met dames senioren 2
Poule:  Klassement A (SRHZOB) 

DAMES
Recreanten 2

Voorste ri j van l inks naar rechts; Vanessa de Wit, Tonja Heeren, Kim Verstraten
Achterste ri j van l inks naar rechts; Anita van Stiphout (inval), Denise Roomer, 
Tanja Rooster (inval), Ellen de Wit, Simone Custers, Majorie Schumacher 
(inval/coach), Liesbeth van Cuijk (inval/coach) Afwezig op foto; Roos Derksen, 
Veer le Jongerius, Jeanette van de Ven

Coach:  Liesbeth van Cuijk, Majorie Schumacher
Training:  dames recreanten kunnen meetrainen met dames senioren 2
Poule:  Klassement C (SRHZOB) 

dames
Recreanten 1



handbal, 
durf jij het aan?

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! helios72@handbal.nl 

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

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



           
Twan Schwanen over de dames van Helios:

Positieve lijn doortrekken met 
      meer verantwoordelijkheid
Met Twan Schwanen, trainer en coach van de Dames 
Senioren 1, blikken we in een gesprek terug op het 
afgelopen seizoen. Verder kijken we vooruit naar dit 
nieuwe zaalseizoen, waarbij meer verantwoordelijkheid 
voor de dames het belangrijkste onderwerp is.

Een positief eerste seizoen

Vorig seizoen nam Twan het stokje over van 
Clem van Lamoen. Twan heeft dit eerste seizoen als erg 
positief ervaren. Vooral de eerste wedstrijden was hij 
toch behoorlijk verrast door het spel van de dames. 
Deze wedstrijden werden ook allen gewonnen. Bij de 
tegenstanders werd bekend dat men rekening moest 
houden met dit damesteam! De tweede helft van het 
seizoen was wat wisselend, er werden meer wedstrijden 
verloren. Op belangrijke en vaak beslissende momenten 
moest er een stapje extra gezet worden, wat niet altijd 
meer lukte. Binnen het team stond er niemand op die 
het team mee op sleeptouw kon nemen als het wat 
minder liep. Vooral op dit mentale vlak hoopt Twan dit 
seizoen vorderingen te maken. 

Jonge en ervaren speelsters

Handballend hebben de dames meer in hun mars dan 

zij zelf denken. Alle speelsters zijn erg leergierig. Niet 
alleen de wat jongere meiden, maar ook de al wat meer 
ervaren speelsters. Twan hoopt en gaat er van uit dat dit 
seizoen deze ervaren speelsters het team er op moeilijke 
momenten doorheen kunnen slepen. Afgelopen seizoen 
is er ook hard gewerkt aan het bouwen van een echt en 
hecht team. Ook dat is belangrijk. Regelmatig werd er 
voor of na een wedstrijd samen nog wat gedronken of 
gegeten. Afgelopen mei stond er een teamweekend op 
het programma. In Valkenburg werden in en rondom de 
grotten allerlei opdrachten gedaan. Inmiddels is het team 
een echte eenheid, waarin ook de jongere, nieuwe 
meiden die afgelopen seizoen het team kwamen 
versterken vanuit de jeugd goed opgenomen werden.

Werken voor elkaar

In dit nieuwe seizoen verwacht Twan van zijn speelsters 
meer doorzettingsvermogen, er moet voor elkaar ge-
werkt worden. Ook wil hij meer verantwoordelijkheid bij 
ze neerleggen. Zodat hij niet alles meer vanaf de bank 
hoeft te coördineren, maar dat bepaalde teamspeelsters 
de kar gaan trekken. Verder zal hij grotendeels dezelfde 
lijn doorzetten als vorig seizoen. Wel wil hij overstappen 
op een andere dekkingsvorm, wat offensiever, bij grotere 

tegenstanders. Daar wordt nu flink op getraind. Twan 
verwacht dat het een open seizoen wordt, waarin in 
de bovenste helft iedereen van elkaar kan winnen. Er 
zijn wat nieuwe tegenstanders in de poule bijgeko-
men en bij de vorig seizoen sterkere tegenstanders 
zijn wat goede speelsters weg. De doelstelling voor 
dit seizoen is een top 3 klassering. Dit wil Twan 
bereiken met een selectie van 13 vaste speelsters. 
Verder is er één open plek beschikbaar voor de 
jongere speelsters die dit seizoen nog bij Dames 
Senioren 2 zijn geplaatst. Zij trainen wel elke 
woensdag mee met het eerste team en indien een 
wedstrijd het toelaat kunnen zij aan de selectie voor 
deze wedstrijd toegevoegd worden. Het is dan ook 
de bedoeling dat de lijn die bij DS-1 wordt 
uitgezet ook wordt doorgetrokken naar de DS-2 
en de jeugdteams.



                 

Met Jan Willem van Otterdijk, trainer en coach van de Heren Senioren blikken we in een gesprek terug op het afgelopen 
seizoen. Verder kijken we vooruit naar dit nieuwe zaalseizoen. De uitdaging van twee heren teams voer t dit seizoen de 
boventoon.

Het afgelopen seizoen

Het vorig seizoen, toen er 1 heren senioren team was, is niet geheel verlopen zoals vooraf gewenst en gehoopt. Het liep 
stroef binnen het team, de mentaliteit liet soms te wensen over. Halverwege het seizoen heeft Jan Willem de beslissing 
genomen om de combinatie trainer/coach te maken. Op deze manier was het beter mogelijk stappen te gaan maken met 
het team. Het verloop van de competitie ging vervolgens beter. De heren zijn uiteindelijk als derde geëindigd. 

Oproep

Jan Willem wil graag nog een oproep plaatsen voor een stuk of 3 à 4 extra spelers. Met een spelersgroep van 20 man is het 
spelen met twee herenteams haalbaar, maar extra mankracht is welkom. Ook een vaste coach voor de heren senioren 2 
zou een welkome aanwinst zijn.

Ambities

De doelstelling voor dit nieuwe seizoen is duidelijk, 
kampioen worden en promoveren. De tegenstanders 
zijn bekend en er staat een duidelijke strategie voor dit 
seizoen gepland. Dit zal moeten gaan gebeuren met de 
heren senioren één. Het hele concept van het spelen 
met twee heren senioren teams is goed ontvangen bij de 
heren. De insteek is zo dat er vijf vaste spelers in 1 zitten 
en vijf vaste spelers in 2. De rest zal ingezet worden daar 
waar nodig. Tijdens persoonlijke gesprekken gedurende 
het seizoen zal dit besproken en eventueel bijgeschaafd 
worden. Dat de A- en B-jeugd nu over zijn gegaan naar 
de heren maakt dat deze constructie kan werken. Zij zijn 
bijzonder gemotiveerd en flexibel kunnen worden ingezet 
gezien hun leeftijd.

Heldere afspraken

Vooraf is aan alle spelers duidelijk gemaakt dat heren 
senioren 1 voorgaan. Iedereen is hiervan op de hoogte 
gesteld. Ook heeft Jan Willem een overzicht gemaakt 
voor het hele seizoen zodat iedereen weet waar hij aan 
toe is. De nadruk bij de heren senioren 2 zal liggen bij 
het ervaring opdoen en speeltijd krijgen. De nadruk ligt 
hier niet op het resultaat. Goed handbal blijft natuurlijk 
wel belangrijk.

Trainer, coach en assistent

Jan Willem is trainer van de gehele groep, maar coach 
van heren senioren 1. Wanneer het te combineren is 
zal hij ook heren senioren 2 coachen. Loes Donkers is 
dit seizoen als assistente gevraagd Jan Willem te onder-
steunen. Zij zal de administratieve taken voor haar 
rekening nemen en bijvoorbeeld oefenwedstrijden 
regelen. 

Regisseur in het veld

Speltechnisch gezien zal tijdens de trainingen voor t 
geborduurd worden op die van vorig seizoen. Met die 
kanttekening dat het nu wel van belang is wie met wie 
bepaalde oefeningen gaat doen. Tijdens de wedstrijden 
zal er wel wat verandering merkbaar zijn. In de dekking 
gaat er gewerkt worden met een regisseur, de mid-achter. 
Deze persoon zal de verdediging aansturen en hier zal 
ook naar geluisterd moeten worden. In de aanval wil Jan 
Willem graag meer gebruik gaan maken van de dynamiek, 
creativiteit en persoonlijke kwaliteiten van de spelers. 
Door altijd maar vast te willen houden aan systemen kan 
het zijn dat de individuele kwaliteit van spelers verloren 
gaat. Daar is dus meer ruimte voor dit seizoen.

Jan Willem van Otterdijk over de heren van Helios:

Een uitdagend seizoen met twee herenteams



  

      

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 in dat:

Ti jd waarnemen 
Leden van 9-10 jaar en ouder tweemaal per seizoen 
een wedstrijd tijd waarnemen (altijd met iemand an-
ders samen). Wanneer je hier voor aan de beur t bent 
lees je op www.helios72.nl, en je ontvangt hierover per 
e-mail bericht.

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

Oud papier ophalen
Leden van 18 jaar en ouder tweemaal per jaar oud 
papier ophalen om zo geld in te zamelen voor de club. 
Als je hier voor aan de beur t 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!

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

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



         
Het verhaal achter de naam:

Joop van Lamoen Toernooi
Dit seizoen werd op 21 september voor de 27e keer 
het Joop van Lamoen dames zaalhandbaltoernooi 
georganiseerd. Maar wie was Joop van Lamoen, 
de naamgever van dit toernooi, eigenlijk?

Sportfanaat en medeoprichter van Helios

Joop van Lamoen werd in 1920 in Den Bosch geboren. 
Daar groeide hij op en was hij en begenadigd voetballer 
en volleyballer, zelfs op hedendaags eredivisieniveau. Joop 
trouwde met Ria Gielen en samen kregen ze 2 kinderen: 
Clem en Peter. In 1956 verhuisde het gezin naar Uden, 
naar de Leeuweriksweg. De kinderen gingen met vader 
Joop al regelmatig mee naar diverse spor twedstrijden 
en zoon Peter ging in Uden ook handballen bij Saturnus. 
Vanuit die vereniging richtte Joop samen met enkele 
anderen in 1972 handbalvereniging Helios 72 op. 

Volle tribunes in De Deel

Peter en ook zoon Clem werden fanatieke handballers. 
Peter werd aanvoerder van de heren senioren en Clem 
werd onder meer trainer van de dames junioren en de 
dames senioren, waar ook zijn vrouw Anneke speelde. 
Ook de vrouw van Peter, Franka, speelde handbal als 
fanatieke keepster.  Vader Joop was een fanatieke 
suppor ter bij al deze wedstrijden. Hij was altijd te vinden 
op de tribune van spor thal de Deel, samen met vele 
andere vaste suppor ters die in die tijd hun weg naar de 
thuiswedstrijden van Helios wisten te vinden. Regelmatig 

zat het daar stampvol met bekende families als Van de 
Wetering, Van Lamoen, Peeters, Kriek, Linders, Heynes, 
Bijker en Sijbrands. 

Voorzitter en taxichauffeur

Eind jaren 70, begin jaren 80, over tuigde zoon en 
penningmeester Peter zijn vader om voorzitter van de 
vereniging te worden. Dit heeft Joop zo’n 5 jaar gedaan. 
Mede bestuursleden in die tijd waren onder andere 
Ferry Cools, Jan Sijbrands en Kees Jan Linders. Joop had 
veel over voor de vereniging en leefde intens mee. 
Zo hadden de Heren Senioren 1 een trainer uit Helmond, 
Piet Wittebol. Maar Piet had geen rijbewijs, dus reed 
Joop op de trainingsavonden regelmatig twee keer op en 
neer naar Helmond om de trainer op te halen en weer 
terug te brengen. Alleen hield Piet wel van een borreltje 
na de training, dus dat werd regelmatig nog een laat ritje 
naar Helmond! 

Iets té gezellig

Uit die tijd stammen ook de jaarlijkse uitstapjes van de 
heren naar Lippstadt. Dat was natuurlijk altijd erg gezellig.
Maar soms was het iets te gezellig geweest voor Joop. 
Toen enkele heren na een weekendje Lippstadt terug-
kwamen met wat ’souveniers’ (zoals een grote houten 
lepel uit een restaurant die bovenop een auto was 
vastgemaakt), werden ze door Joop linea recta weer terug-
gestuurd naar Lippstadt om de spullen terug te gaan brengen!

Bijzondere wisselbeker

Joop overlijdt in 1987. In de maanden daarvoor speelde 
Clem, trainer van de dames senioren op dat moment, 
al met het idee om een damestoernooi naar zijn vader te 
vernoemen. Joop heeft de wisselbeker voor dit toernooi 
geschonken. Jammer genoeg heeft hij het eerste Joop van 
Lamoen toernooi zelf niet meer meegemaakt. De eerste 
jaren organiseerde Clem het jaarlijkse toernooi. 
Later zijn het de dames senioren zelf die het toernooi 
organiseren. Clem komt dan regelmatig het toernooi 
openen. Ook Lieke, kleindochter van Joop en dochter 
van Peter, neemt als speelster van de dames senioren 
enkele jaren de organisatie van het toernooi op zich. 
Halfweg de jaren 2000 komt Clem weer terug als 
trainer/coach van de dames senioren van Helios. 
Hij neemt het stokje weer over van Lieke. 

Goede prestaties

Ook dit jaar heeft Clem weer een goed toernooi 
opgezet met tegenstanders uit Den Helder, Houten en 
twee teams uit Limburg (Rapiditas en Margraten). 
De Udense dames presteren altijd prima op dit toernooi 
en dit jaar werd men knap tweede achter ZAP. Het Joop 
van Lamoen toernooi is niet meer weg te denken uit de 
geschiedenis van Helios en is voor de dames een goede 
voorbereiding voor het begin van de competitie.



Joop van Lamoen Toernooi Alex Bijker Toernooi



             
Het verhaal achter de naam:

Alex bijker toernooi
Dit jaar werd voor de derde maal het Alex Bijker heren 
zaaltoernooi georganiseerd. In 2012 besloten Jan Willem 
van Otterdijk en Barry van Bakel dat het tijd werd voor 
een eigen heren senioren toernooi als voorbereiding 
op de competitie. In navolging op het Joop van Lamoen 
damestoernooi bedachten zij dat ook dit herentoernooi 
de naam moest dragen van een oud Heliosser. De naam 
Alex Bijker kwam al gauw in hun gedachten naar boven. 

Jeugdheld

In de tijd dat Jan Willem en Barry bij de jeugd speelden, 
zat Alex bij de Heren Senioren. Een team met veel goe-
de handballers, waar ze als jonge jongens tegenop keken. 
In hun ogen sprong Alex eruit als een charismatische 
handballer en de familie Bijker was toenter tijd een 
belangrijke naam voor Helios. Alex is in 2007 door een 
noodlottig ongeval om het leven gekomen en 
Jan Willem en Barry vonden het een mooi eerbetoon 
om deze jeugdheld op deze manier te blijven herinneren 
binnen de vereniging.

Rasechte handbalfamilie

Alex was de oudste zoon van Loe en Bep Bijker. 
De familie Bijker was een rasechte handbalfamilie. Door 
het werk van vader Loe, hij was militair, heeft het gezin 
op diverse plekken gewoond. Alex is in Meppel geboren. 
Later verhuisde het gezin naar Rhenen, waar de tweeling 
Eric en Anita werd geboren. In Rhenen heeft Loe mee 

de handbalvereniging RHC opgericht. Uiteindelijk is het 
gezin in 1979 verhuisd naar Uden. In die zomer ging Loe 
een kijkje nemen bij het 4e Internationale Heliostoernooi.
Daar zijn al snel de contacten gelegd. De zus van Alex, 
Anita ging als eerste in Uden handballen en al snel volg-
den ook broer Erik en Alex zelf. Vader Loe kwam in het 
bestuur en is later tot zijn dood voorzitter geweest van 
Helios. 

Fanatieke teamspeler

Alex begon bij de Heren Senioren. Hij was een echte 
middenopbouwer. Hij stond bekend om zijn fanatisme 
en was een echte teamspeler. Voor de tegenstanders 
kon hij nog wel eens irritant aanwezig zijn. Hij bleef op 
ze inpraten om zijn tegenstanders te overrompelen. 
Ook het uit de tent lokken om twee minuten of geel te 
versieren voor zijn tegenstanders was Alex niet vreemd. 
Alex speelde in een goed team samen met onder andere 
zijn broer Erik en zwager Marcel. Het hoogste niveau dat 
zij met dit team behaalden was twee jaar derde divisie. 
Naast het handbal was Alex ook een aantal jaren actief in 
de toernooicommissie van Helios. Later stopten enkele 
vaste waarden van het team, maar Alex was nog niet toe 
aan stoppen met handbal. Hij heeft toen samen met Paul 
van de Elzen nog twee seizoenen bij MHV in Mill 
gespeeld. Na deze twee seizoenen bij Mill stopte Alex 
met competitiehandbal. 

Oud Helios

Inmiddels was door enkele van zijn oud teamgenoten 
Oud Helios opgericht, een herenteam dat recreanten-
competitie speelde. Uiteraard kon Alex niet achter 
blijven en heeft hij nog 6-7 jaar bij dit team gespeeld. 
De bekende handbalblessures aan enkels en knieën 
hebben hem uiteindelijk doen besluiten om te stoppen 
met handbal.

Openingswoord van het eerste Alex Bijker Toernooi 2012, door Marcel van Grunsven 

namens de familie van Alex:

“De familie Bijker is vanaf het moment dat zij in Uden 

wonen verbonden met Helios. Loe heeft keeperstraining 

gegeven en is tot zijn dood voorzitter geweest. Bep een 

trouwe Heliossupporter voor haar kinderen, Alex, Erik en 

Anita. En later voor Bram, keeper net als zijn opa was. 

Alex is in december 2007 gestor ven en het is fijn dat hij 

nog steeds in gedachten is van vele Heliosmensen, die de 

handbalsport een warm hart toedragen. De sport die hij 

zelf zo fanatiek beoefende. Daarom zijn wij als familie, met 

name Erik en Anita, blij maar vooral trots dat Alex zijn naam 

verbonden is aan dit toernooi.”



  
 

De Helios-jeugd heeft de toekomst

Ruth JaegersLoes Donkers

Om in de toekomst verzekerd te blijven van een goede 
aanwas voor onze dames- en herenteams is het belang-
rijk dat Helios in de jeugd blijft investeren. Zowel Ruth 
Jaegers als Loes Donkers leveren hier nu een belangrijke 
bijdrage aan. Ze begeleiden allebei een jeugdteam.

Van jeugdspeler tot jeugdbegeleider

Ruth coacht sinds het seizoen 2013-2014 onze F-jeugd. 
Ruth is zelf op jonge leeftijd begonnen met handballen 
in haar geboortedorp Grathem in Limburg. Vanwege een 
studie en verhuizing naar Nijmegen is ze gestopt met 
handballen. Toen ze in 2005 in Uden kwam wonen begon 
het weer te kriebelen. Ze ging op zoek naar een handbal-
club en kwam zo terecht bij Helios. Hier heeft ze gespeeld 
bij de Dames Senioren en in 2012 heeft ze de overstap 
gemaakt naar de recreanten waar ze nu nog steeds actief 
is. Loes heeft toen ze 12 jaar was meegedaan aan het 
basisscholentoernooi dat jaarlijks wordt gehouden tijdens 
de kerstvakantie. Ze vond het spelletje zo leuk dat ze lid is 
geworden van Helios en ze is ingestroomd in de B-jeugd. 
Loes is begonnen als veldspeelster en in de A-jeugd is 
ze gaan keepen. Momenteel is Loes vaste keepsters bij 
Dames Senioren 1.

Betrokkenheid

Voor zowel Ruth als Loes is de betrokkenheid bij Helios 
de grootste motivatie om actief bezig te zijn als begeleider 
van een jeugdteam. Ruth werd gevraagd om het nieuwe 

F-jeugd team te gaan coachen. Haar reactie hierop was 
positief, misschien ook wel mede doordat haar dochter 
Emma in dit team speelt. Vanwege haar onregelmatige 
werktijden kan Ruth niet alle wedstrijden aanwezig zijn. 
Maar ze coacht het team samen met Frank van Limbeek 
zodat de F-jeugd altijd een coach langs de lijn heeft staan. 
Ruth vindt deze samenwerking ook erg prettig. Loes is 
in 2010 gevraagd om toen nog de C-jeugd mee te gaan 
trainen samen met Kirsten Schumacher. Toen Kirsten 
stopte is Loes verder gegaan. Inmiddels is door de nieuwe 
teamindelingen de C-jeugd overgegaan in de D-jeugd en 
zij worden nog steeds door Loes getraind. 

Spelplezier

Voor Ruth staat bij het coachen één ding centraal en dat 
is het spelplezier voor de kinderen. Ten opzichte van vorig 
seizoen ziet Ruth nu al dat de kinderen meer inzicht krij-
gen in het spel. Ook het met ingang van dit seizoen ver-
plichte kleine speelveld voor de F-jeugd doet de kinderen 
goed. De speelfeesten die Clem van Lamoen organiseert 
in samenwerking met diverse andere verenigingen uit de 
regio, dragen ook zeer zeker bij aan veel plezier. Hierbij 
mogen ook vriendjes en vriendinnetjes meedoen, wat 
misschien weer leidt tot nieuwe jeugdleden. Uiteindelijk 
hoopt Ruth dat door het plezier dat de kinderen met alles 
beleven ze hun plekje echt gevonden hebben bij Helios.

Nieuwe dingen leren

Voor Loes is de D-jeugd de perfecte leeftijdsgroep. Deze 
kinderen zijn al toe aan het echt leren handballen. Ze 
staan open om nieuwe dingen te leren. In de praktijk komt 
het er op neer dat Loes handbaltechnisch bezig is met de 
meiden, maar ondertussen ook het sociaal-emotionele 
gedeelte niet onbelangrijk vindt. Loes vindt het belangrijk 
dat de kinderen zich veilig voelen in het team en daar hun 
plekje hebben om fijn te kunnen sporten. En de kinderen 
pakken dit goed op. De oudere spelers in het team helpen 
Loes om de net overgekomen kinderen te ondersteunen.
De basis is belangrijk

De input voor haar trainingen met de D-jeugd haalt Loes 
voornamelijk uit haar eigen trainingen bij de Dames Seni-
oren. In overleg met de Technische Commissie is besloten 
dat de basis in eerste instantie belangrijk is. 
Dus bijvoorbeeld de verschillende posities leren kennen of 
het werpen en vangen in beweging. Loes geeft eerlijk aan 
soms te twijfelen aan haar trainersinzichten ten aanzien 

van veldspelers of wanneer meiden op het punt staan om 
naar de B-jeugd te gaan. Als keepster kan ze tenslotte wel 
de jeugdkeepers voldoende instrueren, maar voor veld-
spelers vindt ze dit moeilijker. Hierin wordt ze voldoende 
ondersteund vanuit de Technische Commissie. 

We hebben goed gespeeld!

Aan beide dames is duidelijk te merken dat het plezier in 
handbal en het plezier in wat ze doen voorop staat. Vooral 
voor Ruth zijn alle activiteiten die Helios organiseert naast 
het handbal (zoals een bosdag, schaatsen of jeugdweek-
end) ook heel belangrijk om het plezier binnen het team 
en de vereniging hoog te houden.
Voor Loes blijkt dat het plezier wat ze uitstraalt haalt 
uit het feit met dat wat de meiden hebben met handbal. 
Vooral uit de teamspirit die het team vorig seizoen heeft 
opgebouwd. Door bijna alleen maar tegen jongensteams 
te spelen werd er vaak verloren maar het teammotto 
bleef: “We hebben goed gespeeld!”



         
Interview met Bram van Grunsven:

Heliostalent Bram van Grunsven 
op weg naar de top

Als je Bram of 
Bevo wilt volgen: 
@BramvanGrunsven
of @bevohandbal

Bram van Grunsven begon al vroeg met handbal. Met de 
paplepel ingegeven door opa Lou Bijker, oma Bep Bijker, 
papa Marcel van Grunsven, mama Anita van Grunsven-
Bijker en diverse ooms en tantes kon hij hier niet om-
heen. Hij was als 1-jarige al altijd bezig met een bal.

Jong geleerd

Hij ging al vroeg met zijn vader mee om te kijken naar 
zijn wedstrijden. Zijn carrière begonnen bij de kabouters 
van Helios. Bram was toen 4 jaar. Vanaf de kabouters 
stroomde Bram door naar de mini’s en daarna door 
naar de gemengd D, C en B jeugd. Marcel was destijds 
de coach van Bram bij de C-jeugd en B-jeugd. Bram kan 
zich nog goed heugen dat zijn vader tijdens de rust van 
een wedstrijd van de jongens B op z’n zachts gezegd niet 
tevreden was met het getoonde spel. De muren van de 
douches werden door Marcel getest op hun hardheid. 
De bal stuiterde de hele kleedkamer door! Gecombi-
neerd met een donderspeech had dit het beoogde effect. 
De tweede helft was iedereen wakker en uiteindelijk 
werd de wedstrijd ook nog gewonnen!

Van veldspeler tot keeper

Bram is begonnen als veldspeler en was ook in de 
B-jeugd als speler actief. Toen de vaste keeper van de 
A-jeugd stopte is Bram gevraagd of hij de keepersrol 
wilde vervullen. Dit beviel hem goed. Dat seizoen bleef 
hij spelen in de B-jeugd en keepen bij de A-jeugd. Een 
definitieve keuze voor het keepen heeft Bram gemaakt 
tijdens de zomervakantie van 2010. Het daaropvolgende 
seizoen werd hij de vaste keeper van de Heren Senioren, 
hij was toen 15 jaar. Hier heeft hij drie seizoenen gekeept 
als eerste keeper. 

Via MHV naar BEVO

Tijdens het laatste seizoen bij Helios is hij door MHV 
gevraagd om daar te komen trainen. Daar viel hij in 
positieve zin op. Hij werd benaderd door Danny van 
Katwijk, oud speler van MHV en BEVO, met de vraag of 
hij bij Bevo een aantal proeftrainingen mee wilde doen.  
Ook andere clubs, bijvoorbeeld de Lions uit Sittard, 
hadden op dat moment al interesse in Bram. Al meteen 
na een van zijn eerste proeftrainingen raakte de keeper 
van de Heren A-jeugd van Bevo geblesseerd en wordt 
Bram gevraagd om in te vallen tijdens een oefenwedstrijd. 
Dit ging zo goed dat Robin Gielen (coach/trainer) Bram 
graag binnen zijn team had. Bram had zich bewezen en 
de andere proeftrainingen waren overbodig.

Goede ambassadeur

Het seizoen 2013-2014 was het eerste officiële seizoen 
van Bram bij de Heren A-jeugd van Bevo. Zij speelden 
landelijke jeugddivisie en ze zijn dat seizoen als tweede 
geëindigd. Als voorbereiding voor de competitie heeft 
Bram aan diverse nationale en internationale toernooien 
meegedaan. Diverse keren werd hij uitgeroepen tot 
beste keeper van het toernooi. Voor velen in de top van 
de handbalwereld was Bram een onbekend gezicht. 
Ze vroegen hem dan ook vaak: “wie ben jij en waar kom 
je ineens vandaan?” Als Bram dan zei “van Helios” werd 
hij vaak vragend aangekeken. Bram is dus goed bezig om 
ons clubje op de kaar t te zetten! En hij heeft ons beloofd 
dat hij daar mee doorgaat!

Trainen, trainen, trainen

Op dit moment is Bram 19 jaar en is hij van de A-jeugd 
doorgestroomd naar de Heren Senioren 2 van Bevo. 
Zij spelen eerste divisie en het doel voor dit seizoen is 
promoveren naar de eredivisie. Bram zit ook in de 
selectie voor de Heren Senioren 1 als derde keeper. 
Dit team speelt in de BeNe-Liga. Dit is een nieuw 
opgezette competitie met de beste teams uit België en 
Nederland, met als doel meer ervaring op te doen om 
zich te kunnen meten met de Europese handbaltop.
Bram traint 4 keer in de week. Op maandag en dinsdag 
traint hij met de selectie onder andere samen met Bar t 
Ravensberger. Hij is de vaste keeper van het eerste 
herenteam en is in het seizoen 2013-2014 uitgeroepen 

tot beste keeper van de Nederlandse eredivisie. 
Op donderdag en vrijdag traint hij met zijn eigen team. 
En daarbovenop uiteraard ook nog ieder weekend een 
wedstrijd. Daarnaast volgt Bram ook nog een opleiding 
Bedrijfseconomie aan de Fontys Hogeschool Eindhoven. 
Dit is nu nog goed te combineren. Op de vraag wat er 
voor gaat als dit niet meer lukt zegt Bram volmondig: 
“school gaat dan voor!” Waarop zowel Anita als Marcel 
een gniffel niet kunnen onderdrukken. 

Ambitie

Het doel van Bram is om uiteindelijk eerste keeper van 
de Heren Senioren 1 te worden. Hiermee treedt hij in 
de voetsporen van opa Lou. Die heeft in zijn jeugd een 
soor tgelijk verhaal meegemaakt, maar dan als voetbal-
keeper. Uiteindelijk heeft hij de keuze gemaakt voor 
een andere carrière en is hij later in de handbalwereld 
terecht gekomen, waarin hij ook een goede keeper was. 
Lou is ook keeperstrainer geweest bij Helios en hij zou 
trots zijn als hij zijn kleinzoon nu zou kunnen zien. Wij 
hopen dat Bram later ook zijn keepersvaardigheden wil 
overbrengen op de jonge keepers van Helios.



                    
 

            Helios vriendschappen voor het leven
Leo Adank is in de beginjaren van onze vereniging actief 
handballer geweest. Tegenwoordig is hij weer terug bij de 
vereniging. Als sponsor deze keer, met zijn bedrijf Thesus 
Talking Image. Hij ver telt over zijn actieve handbaljaren 
en betrokkenheid bij Helios.

Van de Arrows Veghel naar Helios ’72 in Uden

Ik ben op m’n 12- of 13-de begonnen met handbal, bij de 
Arrows in Veghel. Ik herinner me de wedstrijden tegen 
Helios ’72; we kregen flink om onze oren. In het seizoen 
‘77/78 ben ik overgestapt naar Helios ’72, ik was toen 17. 
We trainden onder leiding van Clem van Lamoen, toen 
nog in De Deel en in De Markthal. In het seizoen ‘78/’79 
maakte ik de overstap naar de Senioren. We speelden 
toen in tweede of derde klasse. Het stelde allemaal nog 
niet zoveel voor, maar we waren wel redelijk tot zeer 
serieus bezig. 

Uitstapje naar PSV-1 Eindhoven

Na een jaar Spor tacademie in Tilburg ging ik in novem-
ber 1981 in dienst; eerst in Ossendrecht daarna werd ik 
gelegerd in Ede.  In Ede leerde ik Dick Kuiten kennen, hij 
handbalde bij PSV-1 in Eindhoven. PSV-1 was het seizoen 
ervoor net gedegradeerd uit de Eredivisie. Hij vroeg 
me of ik zin had om bij PSV te komen handballen. Nou, 
handballen op Eerste Divisie-niveau, dat leek me wel 
iets. In die tijd verkeerde ik een blakende conditie, als 
spor tinstructeur was ik nl. dag in, dag uit, alleen maar aan 

het spor ten. En ik liep ook erg veel, vooral de kor te en 
middellange afstanden tot de 10 km.
We trainden op de Herdgang, waar ook het ‘urste’ van 
dat andere, meer bekende, PSV trainden. M’n Renaultje 
4 stond wat onwennig tussen de wat meer luxe auto’s 
waar ik toen alleen nog maar van droomde. Door mijn 
instelling, snelheid en niet afnemende inzet speelde ik er 
een fantastisch seizoen. 

Terug naar Helios

Na één seizoen PSV-1 hield ik het alweer voor gezien. 
School combineren met het vele trainen werd me teveel. 
In seizoen ’83-’84 ben ik dus weer terug naar Helios ’72 
gekomen. Sjef Verdegen ging als trainer met ons aan de 
slag om van de eerste klasse op te werken naar divisie-
niveau. In het seizoen ’83-’84 werkten we als gekken. In 
het seizoen ’84-’85 lukte het ons voor het eerst in de 
geschiedenis van Helios ’72: het Heren 1 team promo-
veerden naar de derde divisie. Het seizoen ervoor was 
het Dames 1 ook al een keer gelukt, zij speelden toen 
ook derde divisie, wij konden dus niet achterblijven! 

Diverse functies en nu sponsor

In die jaren gaf ik ook training aan de junioren. Bij aan-
vang van een seizoen stelde ik altijd een kampioenschap 
in het vooruitzicht, op één voorwaarde: alle trainingen 
bijwonen. Bij beide Junioren-teams is het toen gelukt. 
Mooie herinneringen zijn dat! Jaarlijks droeg ik ook m’n 

steentje bij wanneer het op het organiseren van toer-
nooien aankwam. Bij het wassen van auto’s bij Andringa 
kon ik natuurlijk ook niet verstek laten gaan en natuurlijk 
bewaakten we ook fietsen bij het jaarlijkse spor tfeest 
VierUdenSpor tief. Na jaren als actief lid van Heren 1 
Helios ’72 speelde ik nog jarenlang veldtoernooien met 
Oud-Helios. Natuurlijk draag ik Helios ’72 nog steeds 
een warm har t toe, vandaar dat ik sponsor ben gewor-
den in het seizoen 2013-2014.

Fanatiek sporter

Ik ben nog steeds een fanatiek spor ter, tegenwoordig 
vooral met spinnen. En ik coach het hockeyteam Geel-
Zwar t Heren 2, waarin mijn zoon Duuk keept. Verder is 
mijn hobby nachtfotografie redelijk uit de hand gelopen. 
Kijk maar eens op www.leoadank.nl wat ik ervan bak…

Vriendschappen voor het leven

Al die jaren Helios ’72 heeft me veel goede vrienden 
gebracht. We gingen veel met elkaar om, gingen met 
elkaar op vakantie, wekelijks stappen en bezochten grote 
popfestivals. Nog steeds zijn wij goed bevriend met 
enkele oud heliossers. Jaarlijks gaan we met Oud He-
ren 1 wandelen, het tweede weekend in December op 
Slabroek, om bij het overlijden van teamgenoot en goede 
vriend Alex stil te staan. Ad van Grunsven loodste ons 
daarbij altijd door de Slabroekse dreven. Binnenkor t is 
het weer zover, maar zoals velen jullie wel zullen weten, 
is onze gids onlangs plots overleden. We wandelen nu 

dus ter nagedachtenis van twee van onze 
oud-teamgenoten, Ad en Alex.
En laatst, met de uitvaar t van Ad bleek maar weer hoe 
sterk het teamverband -en gevoel van toen er nu nog 
steeds is; we waren er allemaal, om Ad de laatste groet 
te brengen. En het aankomende tweede weekend in 
December zijn we er ook allemaal, om herinneringen 
van toen op te halen en vooral om stil te staan bij het 
overlijden van Alex en Ad. En Hans neemt volgens mij de 
rol van gids op zich.

Bovenste rij, vlnr: Lou Bijker, Hans van de Wetering, 
Ad van Grunsven, Theo Koopmans, Ton van de Broek, 
Wim van der Heijden, Marcel van Grunsven en 
Sjef Verdegen. Onderste rij, vlnr: Paul van den Elzen, 
Henk Gruntjes, Alex Bijker, Erik Bijker, Cees van Vugt, 
Leo Adank en William Mulders



                 Contributie informatie
De contributiebedragen en inschrijfgelden zoals deze per 
1 januari 2014 gelden:

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. Het lidmaatschap wordt aangegaan 
gedurende een minimale periode van 1 zaalseizoen.

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 voor-
afgaand aangepast te worden. Bij overschrijving vanuit een 
andere handbalvereniging zijn € 2,50 administratiekosten 
verschuldigd.

Rekeningnummer
Betalingen kunnen geschieden via:
NL21SNSB0908856024
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 Penningmeester.

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.

Udense Dakbedekkings Onderneming
www.udo-dakbedekkingen.nl

www.crossnetworks.nl 

supervrienden 



    

NBrIX
Noord Brabant Internet eXchange

D A T A C E N T E R

       teamsponsoren 

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

www.herlingselectrotechniek.nl

www.nbrix.nl

www.ofcoursefashion.nl

www.tessbodywear.nl

www.qpcschoonmaak.nl www.intersportsuperstore.nl

bedrijfsvrienden 

www.xl-company.com

www.coppenswarenhuis.nl

www.vandegraafinterieurbouw.nl

www.pvankraaij.keurslager.nl

www.klimaatschaal.nl 

www.wolbert-fysio.nl



   adverteerders  

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