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               Voorwoord bestuurcontactgegevens
Als Helios ‘72 delen we natuurlijk één passie en dat is 

handbal. Het is mooi om te zien wat die passie met 

mensen kan doen. Zo worden verlegen kleuters 

zelfverzekerde tieners en solisten echte teamplayers. 

Al 43 jaar biedt Helios ‘72 voor jong en oud een platform 

om zich sportief maar ook zeker mentaal te ontwikkelen. 

Ik hoop dat we dit nog voor lange tijd kunnen blijven doen. 

Dit is echter niet zo van zelfsprekend als het lijkt. Het gebrek 

aan vrijwilligers is namelijk zeer nijpend. Dat dit het 

voortbestaan van een vereniging kan bedreigen is pijnlijk 

duidelijk geworden bij Rush (basketbalvereniging uit Uden) en 

Swift Helmond (handbalvereniging). Deze clubs staan op het 

punt hun sporthaldeuren te sluiten omdat er niet voldoende 

vrijwilligers zijn om de club in leven te houden. 

Dit kan ook bij Helios ‘72 gebeuren. Wij leunen en steunen 

steeds op dezelfde vrijwilligers. Daar zijn wij héél blij mee en 

hen ook eeuwig dankbaar voor maar het is ook gevaarlijk. 

Er komen te weinig vrijwilligers bij en dit kan op den duur 

ook ons voortbestaan bedreigen. Dit laten we toch niet 

gebeuren!? Ouders en leden, lever een bijdrage aan onze 

mooie club. Het hoeft echt niet veel tijd te kosten maar het 

zou ons zóveel helpen. Meld je aan bij het bestuur of de coach 

van het team waar jij of uw kind speelt en laat de passie leven!!

Met vriendelijke groeten,

Robert Roomer

Voorzitter

Dagelijks bestuur (helios72@handbal.nl)
Voorzitter: Robert Roomer  06 - 54 38 76 24  robert@roomer.nl

Penningmeester: Ronald Schumacher  06 - 23 25 26 33  rmschumacher@ziggo.nl

Secretaris: Vacant 

Bestuurslid: Denise Roomer  06 - 53 12 30 53  denise@roomer.nl

Bestuurslid: Jos Hommeles  06 - 53 31 16 06  jos@udo-uden.nl 

Commissies
Contactpersoon sponsor commissie: Jos Hommeles  06 - 53 31 16 06  jos@udo-uden.nl 

Contactpersoon technische commissie: Jos Hommeles  06 - 53 31 16 06  jos@udo-uden.nl 

Voorzitter activiteiten commissie: Anita Manders  06 - 41 70 73 93  joopanita@hetnet.nl

Voorzitter jeugd commissie: Marlon van Tiel  06 - 15 64 62 65  marlonvantiel@hotmail.com

Voorzitter toernooi commissie: Sjoerd Janssen  06 - 14 34 29 30  s.janssen@udenscollege.nl

Kaderfuncties
Wedstrijdsecretariaat: helios72@handbal.nl

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: Jos Hommeles  06 - 53 31 16 06  jos@udo-uden.nl 

Fotografie jaarboek: Fotografie Jolanda Ruijs-van Rossum

Passie voor 
Handbal



Voorste ri j van l inks naar rechts; Renee van Limbeek, Timo van de Wijst

Achterste ri j van l inks naar rechts; Ruth Jaegers, Emma Jaegers, Ashley van Ras, 

Jesse Roomer

Trainer:  Britt Adam, Jesse Roomer

Coach:  Ruth Jaegers

Sponsor:  Wilt u dit team sponsoren? Dat kan! Mail helios72@handbal.nl

Trainingsti jden:  vrijdag 17.00 - 18.00 in de Stigt

In verband met de kleine teamsamenstelling speelt de F-jeugd geen competitie. 

Zij nemen wel deel aan speelfeesten. 

Voorste ri j van l inks naar rechts; Anoeska Manders, Tessa van der Zanden, Maud 

van Limbeek Achterste ri j van l inks naar rechts; Jet van der Wijst, Lola Buurman, 

Jara van den Elsen, Joppe Hendriks, Maud van Doren, Frank van Limbeek

Trainer:  Frank van Limbeek

Coach:  Frank van Limbeek

Sponsor:  Wilt u dit team sponsoren? Dat kan! Mail helios72@handbal.nl

Trainingsti jden:  woensdag 17.00 - 18.00 uur in de Wervel, 

 vrijdag 17.00 -18.00 uur in De Stigt

Poule zaalcompetitie:  ZO-BR E-05 Z

Poule veldcompetitie:  ZO-BR E-08 V

gemengd
F-jeugd

Leeftijd:  7-8 jaar

gemengd
E-jeugd

Leeftijd:  9-10 jaar



Voorste ri j van l inks naar rechts; Lotte van Grunsven, Maud van de Koevering, 

Lise van Ras, Cennet Inceoglu, Senna Ruijs, Luna van Kaauwen, Malak Kassimi 

Achterste ri j van l inks naar rechts; Jan Willem van Otterdijk, Iris van der Zanden, 

Zoë van Otterdijk, Mijntje Smits, Khyla Pittman, Terra van de Koevering, 

Lotte Kuijpers, Frank van Limbeek, Esther van Ras

Trainer:  Jan Willem van Otterdijk

Coach:  Esther van Ras

Sponsor:  Wilt u dit team sponsoren? Dat kan! Mail helios72@handbal.nl

Trainingsti jden:  woensdag 17.00 -18.00 uur in de Wervel

 vrijdag 17.00 -18.00 uur in De Stigt

Poule zaalcompetitie:  ZO-BR D-06 Z

Poule veldcompetitie: ZO-BR D-13 V

Voorste ri j van l inks naar rechts; Evi van Ras, Aike Adam, Isis Darwinkel 

Achterste ri j van l inks naar rechts; Anke van den Bruele, Veerle Hendriks, 

Floor Smits, Janneke van den Broek, Anita Manders, Clem van Lamoen 

Afwezig: Anniqo van Grinsven

Trainer:  Clem van Lamoen

Coach:  Anke van den Bruele en Anita Manders

Sponsor:  Wilt u dit team sponsoren? Dat kan! Mail helios72@handbal.nl

Trainingsti jden:  woensdag 18.00 - 19.15 uur in de Wervel

 vrijdag 18.00 - 19.00 uur in De Stigt

Poule zaalcompetitie:  ZO-BR DC-03 Z

Poule veldcompetitie:  ZO-BR DC-05 V

meisjes
D-jeugd

Leeftijd:  11-12 jaar

meisjes
C-jeugd

Leeftijd:  13-14 jaar



Voorste ri j van l inks naar rechts; Floor Smits, Mies van Boekel, Senja Arts, 

Evi van Ras, Janneke van den Broek, Aike Adam Achterste ri j van l inks naar rechts; 
Marlon van Tiel, Veerle Witlox, Britt Adam, Emma Högemann, Lois Roomer, 

Liv van den Elsen, Sien Hommeles

Trainer: Clem van Lamoen

Coach:  Marlon van Tiel

Sponsor:  NBriX

Trainingsti jden:  woensdag 18.00 -19.15 uur in De Wervel 

 vrijdag 18.00 -19.00 uur in De Stigt

Poule zaalcompetitie: ZO-BR DB-04 Z

Poule veldcompetitie: ZO-BR DB-06 V

Voorste ri j van l inks naar rechts; Yoeri Manders, Micha van Gerwen, Jort Clemens, 

Joep Smits, Jelle van de Water, Mick Buurman Achterste ri j van l inks naar rechts; 
Clem van Lamoen, Emiel Somers, Driek van de Brand, Ilyas Chaouki, 

Bart van der Kieft, Carlo Jonkers, Rik Claessen

Trainer: Clem van Lamoen

Coach:  Clem van Lamoen

Sponsor:  Van der Kieft Fysiotherapie

Trainingsti jden:  woensdag 19.15 - 20.30 uur in de Wervel

 vrijdag 19.00 - 20.00 uur in de Stigt

Poule zaalcompetitie: ZO-BR HC-03 Z

Poule veldcompetitie: ZO-BR HC-02 V

meisjes
B-jeugd

Leeftijd:  15-16 jaar

jongens
C-jeugd

Leeftijd:  13-14 jaar



Voorste ri j van l inks naar rechts; Carlo Jonkers, Rob Holtkamp, Berend Kamerling, 

Ruud Karssemakers, Peter de Louw, Roel Ariëns Achterste ri j van l inks 
naar rechts; Jordy van Tiel, Thomas van der Cammen, Geerten Kamerling, 

Dennis van Tiel, Stijn van de Donk, Roy Dekkinga

Trainer: Jan Willem van Otterdijk

Coach:  Roel Ariëns

Assistent coach:  Loes Donkers

Sponsor:  Wilt u dit team sponsoren? Dat kan! Mail helios72@handbal.nl

Trainingsti jden:  dinsdag 20.45 - 22.15 uur in de Germezeel

 vrijdag 21.00 - 22.30 uur in de Stigt

Poule zaalcompetitie:  ZO-BR HS-01 Z

heren
Senioren 2

Leeftijd:  19 jaar en ouder

Voorste ri j van l inks naar rechts; Geerten Kamerling, Martijn van de Schoot, 

Jeroen Gobes, Stan van Bree, Berend Kamerling, Cas Beimans Achterste ri j van 
l inks naar rechts; Stijn van de Donk, Jort van der Kamp, Jeroen van Sleeuwen, 

Dennis van Tiel, Sjoerd Janssen, Jan Willem van Otterdijk Afwezig op de foto; 
Kai Schumacher, Wouter van der Wijst

Trainer: Jan Willem van Otterdijk

Coach:  Jan Willem van Otterdijk

Assistent coach:  Loes Donkers

Sponsor:  Of Course Men’s Fashion

Trainingsti jden:  dinsdag 20.45 - 22.15 uur in de Germezeel

 vrijdag 21.00 - 22.30 uur in de Stigt

Poule zaalcompetitie:  ZO-BR HS-2A Z

heren
Senioren 1

Leeftijd:  19 jaar en ouder



Voorste ri j van l inks naar rechts; Britt Adam, Gaby Verhoeven, Kelly de Bont, 

Leora Maas, Jetty Stempher, Lara van Dam, Lois Roomer Achterste ri j van l inks 
naar rechts; Thomas van der Cammen, Carmen Henzen, Lotte Högemann, 

Jesse Roomer, Debby Knopperts, Hilde van der Cammen, Elma van Grunsven

Afwezig; Mandy van de Loop

Trainer: Thomas v/d Cammen

Coach:  Elma van Grunsven

Sponsor:  Intersport Superstore Uden

Trainingsti jden:  vrijdag 19.00-20.30 uur in De Stigt

Poule zaalcompetitie: ZO-BR DS-01 Z

dames
Senioren 2

Leeftijd:  19 jaar en ouder

Voorste ri j van l inks naar rechts; Floor Smits, Kirsten Schumacher, 

Maud Herber, Esmy Pots, Marlon van Tiel, Sien Hommeles, Lois Roomer, 

Lieve Hommeles Achterste ri j van l inks naar rechts; Marjorie Schumacher, 

Laura Verhoeven, Carmen Henzen, Britt Adam, Loes Donkers, 

Hilde van der Cammen, Michelle Henzen, Sandra van Bree, Henk Strik 

Afwezig; Carolien van Sleeuwen, Suzanne van Oort

Trainer: Henk Strik (a.i.)

Coach:  Henk Strik (a.i.)

Teambegeleider:  Marjorie Schumacher

Sponsor:  NBriX

Trainingsti jden:  vrijdag 19.30 - 21.00 uur in De Stigt

 woensdag 19.00 - 20.30 uur in De Wervel

Poule zaalcompetitie: ZO-BR DS-1A Z

dames
Senioren 1

Leeftijd:  19 jaar en ouder



Voorste ri j van l inks naar rechts; Ruth Jaegers, Angelique Kok, Linda van Hoeij, 

Janneke Spijkers Achterste ri j van l inks naar rechts; Anke van de Bruele, 

Hilde Smits, Mirjam van den Brand, Anita Manders, Janet van Otterdijk, 

Elma van Grunsven, Tanja Rooster, Wilma van Kessel Afwezig; Inge Otterspeer, 

Dionne Maas, Esther van Ras

Trainer: n.v.t. 

Coach:  Wilma van Kessel en Anke van den Bruele

Sponsor:  Wilt u dit team sponsoren? Dat kan! Mail helios72@handbal.nl

Trainingstijden:  dames recreanten kunnen meetrainen met dames senioren 2

Poule:  Dames A (S.R.H.Z.O.B.Z.)

dames
Recreanten 2

Leeftijd:  18 jaar en ouder

Voorste ri j van l inks naar rechts; Diane Claasen, Vanessa Adam, Angelique Kok, 

Linda van Hoei Achterste ri j van l inks naar rechts; Denise Roomer, 

Kim Verstraten, Jeanette v/d Ven, Tonja Heeren, Simone Custers, 

Majorie Schumacher Afwezig; Ellen de Wit, Veerle Jongerius

Trainer: n.v.t. 

Coach:  
Sponsor:  QPC

Trainingstijden:  dames recreanten kunnen meetrainen met dames senioren 2

Poule:  Dames B (S.R.H.Z.O.B.Z.)

dames
Recreanten 1

Leeftijd:  18 jaar en ouder



  

      

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 

anders samen). Wanneer je hiervoor aan de beurt bent 

lees je op facebook of op www.helios72.nl.

Fluiten
Leden van 16 jaar en ouder tweemaal per seizoen een 

jeugdwedstrijd fluiten. Wanneer je hiervoor aan de 

beurt bent lees je op facebook of op www.helios72.nl.

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 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!

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



           
Interview met Stan van Bree, aanvoerder heren 1

“Plezier met trainen 
en wedstrijden de 
belangrijkste factor”

Stan van Bree is de nieuwe aanvoerder van de heren 

senioren 1. Een goede reden om eens nader kennis te 

maken met deze 29-jarige rechterhoekspeler. 

Jong geleerd

Stan is zijn handbalcarrière op vijfjarige leeftijd begonnen 

bij UVG, een handbalvereniging in Boxmeer, die helaas 

inmiddels niet meer bestaat. Pa en ma van Bree 

speelden allebei handbal en zo is het bij Stan met de 

paplepel ingegoten. Op zijn 15e werd hij door MHV’81 

naar Mill gehaald en daar heeft hij tot zijn 18e bij de 

A- jeugd gespeeld. Daarna was hij jarenlang vaste basis-

speler in het eerste herenteam van MHV. Met dit team 

heeft hij een aantal jaar eerste divisie gespeeld. Als we 

hem vragen wat hem zover gebracht heeft, noemt Stan: 

“Mijn oom die me looptraining heeft gegeven. Hierdoor 

heb ik snelheid ontwikkeld,  intensief trainen heeft me 

tot een complete speler gemaakt. Het trainen en de vele 

wedstrijden spelen heb ik altijd leuk gevonden. Dat is een 

belangrijke, zo niet de belangrijkste, factor geweest.” 

De overstap naar Uden

Op het allerhoogste niveau handballen betekent naast 

de vele trainings- en wedstrijduren ook veel reistijd en 

teamverplichtingen. Nu Stan wat ouder is geworden en 

niet meer de ambitie heeft om op het hoogste niveau te 

handballen, heeft hij besloten om bij Helios’72 te gaan 

handballen. Hij woont met zijn gezin in Uden en daarom 

was dit een logische stap voor hem. Zo kan hij toch nog 

handballen en houdt hij meer tijd over voor zijn gezin.

Familieman

Binnen Helios kennen we Stan ook als de man van 

Sandra van Bree-Rooster (speelster bij dames senioren 1). 

Samen hebben ze twee kinderen: Siem (5) en Britt (3). 

Ze hebben elkaar leren kennen op het 30 -jarig jubileum 

feest van Helios’72 waar zijn MHV team ook was 

uitgenodigd. Naast het handballen pakt Stan graag zijn 

mountainbike om even zijn hoofd leeg te fietsen. En hij  

is het een echte familieman die graag met zijn vrouw en 

kinderen bezig is.

Ambitie

Als we vragen naar de doelstelling voor het 

komende seizoen van de heren zegt Stan 

onmiddellijk: “Kampioen worden natuurlijk. 

Als je geen kampioen wilt worden, heeft 

het geen zin om de competitie te 

starten. Wat niet wil zeggen dat je een 

slecht seizoen hebt gehad als dit niet blijkt 

te lukken.” De heren senioren 1 spelen dit 

jaar 2e klasse en hebben een aantal zeer 

sterke tegenstanders, waaronder het 

voormalige team van Stan (MHV HS1). 

Dynamiek

Als aanvoerder van de heren senioren 1 

is hij het verlengstuk van de coach in het 

veld. Het team is samengesteld uit een 

aantal jonge spelers en een aantal ervaren 

spelers. Dit geeft een mooie dynamiek bin-

nen de HS1. De sfeer binnen het team is 

uitstekend. Er wordt regelmatig samen een 

biertje gedronken. De curling avondjes 

in december tijdens Uden on Ice zijn 

inmiddels ook al diverse jaren een vast 

teamuitje. Ook dan wordt op het scherpst 

van de snede, maar met veel plezier en lol 

gespeeld. Zoals Stan het graag ziet!



                 

Sien Hommeles handbalt inmiddels al 

16 jaar bij Helios ’72. De meeste He-

liossers weten dan ook wel dat ze de 

vaste cirkelspeelster is bij de Dames 1 

en daarnaast ook de aanvoerder. Ge-

lukkig kwamen er in het interview ook 

wat dingen naar boven, die wij nog niet 

wisten over Sien!

Handbalmama

Sien handbalt dus al sinds haar 10e 

bij Helios en destijds is zij hiermee 

begonnen door het jaarlijkse 

schoolhandbaltoernooi en door 

klasgenootjes die al handbalden. Ze is 

begonnen bij de D-jeugd met Marty als 

haar eerste trainster. Hiervoor deed 

ze enthousiast aan paardrijden, maar 

het handballen kwam na een tijdje toch 

op de eerste plek te staan. 

Bij de C-jeugd werd Janet van 

Otterdijk haar nieuwe trainster. 

“Ik noemde Janet mijn handbalmama, 

want ik moest altijd eerst brood eten 

voor het snoepen.” 

Debuut

Naast spelen bij haar eigen team, deed Sien bijna altijd 

mee bij de hogere teams , waardoor ze vaak dubbel 

trainde en wedstrijden speelde. Toen ze 16 was, had Sien 

dan ook al haar debuut bij de Dames 1. Dit jaar is het 10e 

jaar bij de Dames 1 en daarvan is ze nu 3 jaar aanvoerder. 

Elke wedstrijd winnen

De Dames 1 is vorig jaar op de tweede plaats geëindigd. 

Sien over de ambitie van het team: de doelstelling van dit 

seizoen blijft gelijk aan het vorige seizoen. We willen graag 

elke wedstrijd winnen en het streven is sowieso de top-3. 

HABO’95 is vorig seizoen gepromoveerd, dus de kans op 

het kampioenschap is wel degelijk groter geworden.” 

Valse start

Het begin van dit seizoen is helaas wel een beetje een 

valse start geweest vanwege de vele blessures. Sommige 

geblesseerden beginnen gelukkig al een beetje terug te 

komen, maar dit gaat wel stapje voor stapje. De gevolgen 

hiervan zijn dat de speelsters niet altijd op hun eigen 

positie spelen en dat de wisseltjes hierdoor niet altijd 

even vlekkeloos verlopen. Een ander gevolg is dat de 

wisselbank anders is samengesteld dan vorig seizoen. 

De valse start werd naast de blessures ook veroorzaakt 

door de wat mindere klik met de coach waardoor hij 

gestopt is. “We zijn er hierdoor wel achter gekomen dat 

je als kleine club erg hecht bent en daardoor sterk staat. 

Van alle kanten werd hulp aangeboden door leden die 

bijvoorbeeld een training wilden geven. Ook het bestuur 

heeft snel en kordaat gehandeld en daarmee de juiste 

beslissingen gemaakt,” blikt Sien terug op deze periode. 

Goede sfeer

De goede sfeer binnen de Dames 1 is hierdoor ook nog 

extra versterkt. De dames gaan naast het handballen ook 

nog zo nu en dan met elkaar op stap. Zo wordt er vaak 

iets gepland na de wedstrijden op zaterdagavond, worden 

verjaardagen samen gevierd en is er jaarlijks het team-

weekend en het weekendje naar Zeeland dat 

gecombineerd wordt met de wedstrijd. 

Het leeftijdsverschil tussen de dames zorgt voor een 

leuke mix tussen jong en oud. Dit maakt het team 

levendig en Sien voelt zich dan ook helemaal niet oud 

tussen al die jonkies! 

Interview met Sien Hommeles, aanvoerder dames 1 

“Een hechte club, daardoor staan we sterk”



         
Interview met Thomas en Elma, trainer en coach van dames 2

“Spelplezier, focus en inzet horen bij elkaar”
Thomas van der Cammen en Elma van Grunsven 

ontfermen zich vanaf dit seizoen samen over de Dames 

Senioren 2 van Helios’72.

Hierin fungeert Thomas als trainer en Elma als coach. 

Als Thomas het kan combineren met zijn wedstrijden van 

de heren senioren, dan is hij ook bij de wedstrijden op de 

bank van de dames te vinden naast Elma. We willen graag 

eens nader kennismaken met deze twee aanwinsten voor 

de dames 2.

Bekende verschijning

Thomas is een bekende verschijning binnen Helios.

De meesten kennen hem al wel als speler van de Heren 

Senioren, maar ook als lid van de Jeugd Commissie en 

van het fluiten van jeugdwedstrijden. Thomas heeft CIOS 

afgerond als bewegingsagoog en als keuzevak heeft hij 

handbal gevolgd. Dit alles bij elkaar is hij een prima 

kandidaat voor onze dames 2. Daar zijn we als club dan 

ook heel blij mee! 

Goede aanwinst

Elma is misschien nog niet bij iedereen bekend, maar bij 

de ’oudgedienden‘ zeker wel. Elma handbalt inmiddels al 

37 jaar waarvan de laatste jaren bij de dames recreanten 

2. Ook Elma is actief geweest binnen de vereniging. 

Zo was ze bijvoorbeeld lid van de technische commissie 

en coach van jeugdteams. Recent is Elma vanuit Rhenen 

naar Uden verhuisd en is op het aanbod van het bestuur 

ingegaan om de DS2 te gaan coachen dit seizoen. 

Nog een goede aanwinst voor dit team!

Elkaar aanvullen

Als we vragen naar de positieve kwaliteiten van elkaar 

zegt Elma direct: “ Thomas is heel enthousiast, hij krijgt 

de dames goed in beweging.” Thomas reageert: “Ik vind 

de rust die Elma uitstraalt een belangrijke eigenschap in 

haar rol als coach.” Verder zijn ze nog aan het ontdekken 

waar ieders kracht zit om elkaar zo goed mogelijk aan 

te vullen. 

Flexibiliteit

Thomas en Elma hebben, samen met het team, als doel 

gesteld om dit seizoen te gebruiken om meer een team 

te worden en te handballen met plezier, ook voor en na 

de wedstrijd. De dames 2 bestaat dit seizoen uit een mix 

van oudere en jonge spelers. Het eerste en het tweede 

damesteam hebben veel last van blessures. In de dames-

lijn is er geen A-jeugd team waardoor het soms moeilijk is 

om beide teams goed gevuld te krijgen. Van alle dames 

(1 en 2) vergt dit een flexibiliteit wat niet altijd makkelijk is. 

Aanvulling komt nu vanuit de B-jeugd en vanuit de dames 

recreanten die nog ingeschreven staan als bondslid. 

Dit houdt in dat het eerste deel van de doelstelling 

(er een team van maken) minder makkelijk te realiseren 

lijkt dan de tweede doelstelling (met plezier handballen). 

Een mooie uitdaging voor Thomas en Elma en hun dames. 

Aan trainingsinzet heeft Thomas niets te klagen! 

De dames 2, met aanvulling van de damesrecreanten zijn 

altijd voldoende aanwezig om goed te kunnen trainen. 

Doorgroeien en afbouwen

Dames 2 is wat Thomas en Elma betreft een team waarin 

plezier voorop staat. Maar zij verwachten zeker wel inzet 

en focus van de dames op de trainingen en in de wedstrijden. 

“Dat hoort bij elkaar,” aldus het duo. “Mooi is ook dat je 

vanuit dit team door kunt groeien naar dames 1. 

Of in een later stadium bij dit team af kunt bouwen 

vanuit dames 1. Recreanten kunnen en mogen altijd 

aansluiten op de trainingen van de dames 2 waardoor er 

een verbinding komt/blijft tussen de actieve handballers 

binnen het NHV en de recreanten competitie. We doen 

hierbij een oproep aan eenieder die voor haar plezier wil 

handballen en tegelijk aan de conditie wilt werken. 

Kom een training meedoen om te ervaren hoe leuk het 

kan zijn om in dit team samen te sporten!





         
Helios historie:

Het ontstaan van de dames recreanten
Dat Helios twee damesteams heeft, die uitkomen in de 

regionale recreantencompetitie weten veel Heliossers 

waarschijnlijk wel. Maar hoe zijn deze teams eigenlijk 

ontstaan? Een stukje Helios historie.

Er waren eens...

Het was het jaar 2001. Elma van Grunsven en Mirjam van 

de Brand-van den Boom speelden al jaren in het (eerste) 

damesteam van Helios 72. Zij wilden echter langzaam een 

punt gaan zetten achter dit deel van hun handbalcarrière. 

Maar ze wilden zeer zeker nog niet stoppen met handbal-

len. Binnen Helios was er toen nog geen mogelijkheid om 

bij een dames recreantenteam te gaan handballen. Enkele 

oud heren van helios speelden met hun team ‘Oud Helios’ 

wel al enkele jaren mee in een recreantencompetitie. Dus 

besloten Elma en Mirjam om zelf eens te gaan bekijken of 

zo’n recreantenteam voor dames ook opgericht kon gaan 

worden. Hiervoor gingen ze op zoek naar dames waarmee 

ze vroeger zelf gehandbald hadden. De eerste contacten 

werden gelegd, er werd een brief opgesteld en er werd 

informatie ingewonnen bij de TC van Helios en het bestuur 

van de recreantencompetitie.

Eerste team een feit

Inmiddels was het mei 2001. Er werden via via steeds meer 

oud helios dames benaderd en enkele maanden nadat het 

idee was geboren was het eerste Helios dames recreanten 

team een feit! De eerste teamleden waren onder meer; 

Hannie van Eldonk (coach), Liesbeth van Cuijk,  Marianne 

Pijper, Jolanda Balk, Denise Roomer, Sjan Stempher, Anke 

van den Bruele, Ludwien Verhoeven, Simone Custers, 

Frency van Dijk en Minette van der Griendt. Het team 

werd ingeschreven bij SRHZOB (Stichting Regio Handbal 

Zuid Oost Brabant). Zij spelen hun wedstrijden op za-

terdagavond om 18:00 of 19:00 uur in de sporthallen in 

Boekel, Gemert, Erp of Bakel.

Afscheid in stijl

We zijn een jaar later, mei 2002. Elma en Mirjam hebben 

inmiddels besloten zelf ook aan te sluiten bij het door hen 

opgestarte recreantenteam. Ze spelen hun laatste regu-

liere competitiewedstrijd met de dames van Helios. Hun 

afscheid was er een in stijl; zij werden met dit team kampi-

oen!! Steeds meer oud heliosleden werden enthousiast en 

in 2003  kon er ook een tweede dames recreantenteam 

ingeschreven worden. Zelfs dames die vanwege oude 

(handbal)blessures echt niet meer in het veld mee konden 

doen werden aan de zijlijn actief als coach.

A- en B-poule

Er was 1 seizoen waarin beide teams in dezelfde poule 

uitkwamen, maar de laatste jaren speelt het recreanten 1 

team in de B-poule en het recreanten 2 team in de 

A-poule. Door de jaren heen zijn er van de eerste lichting 

inmiddels wel weer dames gestopt. Maar ondermeer Elma 

en Mirjam zijn nog steeds actief ! Beide teams worden nu 

aangevuld met Helios dames die om dezelfde reden als 

Elma en Mirjam destijds nog niet helemaal willen stoppen 

met handbal. Zij kunnen nu in principe de overstap maken 

naar de recreanten. Het team recreanten 1 kan wel wat 

aanvulling gebruiken. Voor dames recreanten 2 geldt 

momenteel een wachtlijst.

teamfoto van het eerste recreantenteam van Helios 2001 of 2002

dames recreanten door de jaren heen...



Wat is Masterz?

Samen naar een fijn en veilig sportklimaat
Echte handballers beheersen de regels
Samen naar een fijn en veilig sportklimaat: dát is wat wij 

graag willen. Sportiviteit en respect bevorderen. Met dat 

doel trekken NOC*NSF en de sportbonden samen op. 

Een belangrijk hulpmiddel hierbij is het vergroten van de 

spelregelkennis bij de spelers. Om deze kennis onder de 

spelers (en natuurlijk ook de coaches!) te verbeteren, 

is ‘Masterz’ geïntroduceerd. Voor de handbal is dit 

HandbalMasterz. 

www.handbalmasterz.nl 
Via deze officiële NHV-site leren jeugdspelers (en alle 

andere handballers, coaches, ouders en supporters) op 

een aantrekkelijke én effectieve manier de spelregels beter 

begrijpen. 

Met hulp van deze site leren handballers, al van jongs af 

aan, ook de regels beter accepteren en juist toe te pas-

sen tijdens de wedstrijd. Dit leidt tot meer begrip voor de 

beslissingen van de scheidsrechter. Bovendien zorgt kennis 

van de spelregels voor nog meer spelplezier en kunnen 

spelers voordeel halen in bepaalde spelsituaties. 

Waarom deze site?

 Leer en begrijp de regels

 Accepteer beslissingen

 Vergroot je winkansen

 Spelsituaties met voorbeelden

 Spelregels in begrijpelijke taal

 Oefentoetsen zo vaak je wil

 Tools voor club en trainers

 Halen van spelregeltest

Vanaf 1 juli 2016 moet iedere speler die naar de 

A-jeugdcategorie gaat in het bezit zijn van het 

spelregelbewijs. Wij dagen jullie uit om eens op deze site 

te gaan kijken en samen met anderen, of alleen, 

de spelregeltesten eens te gaan doen. Je zult versteld staan 

wat je er nog van kan leren!

Ben je spelend lid en je wilt alvast je Masterz diploma 

behalen, stuur dan een email naar het bestuur 

(helios72@handbal.nl)

Heel veel plezier met oefenen alvast!

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.



                In de strijd voor sportiviteit
We hebben als vereniging op 16 mei 2010 het NHV con-

venant Sportiviteit en Respect getekend en hechten daar 

grote waarde aan. 

In dit convenant heeft Helios 72 vast laten leggen dat wij 

sportiviteit en respect een belangrijke plaats geven in ons 

beleid en ons daarmee zullen houden aan de sportcode.

Vier onderwerpen

Door ondertekening van dit convenant erkennen vereni-

gingen de urgentie van het onderwerp en committeren 

zichzelf aan de volgende vier onderwerpen:

1. We zorgen dat Sportiviteit & Respect op vaste 

 momenten een onderwerp van gesprek is tussen  

 onze medebestuurders en onszelf;

2. We gaan met onze leden de dialoog aan welk 

 Sportiviteit- & Respectbeleid binnen onze sport 

 het beste werkt;

3. We zorgen dat het beleid met betrekking tot 

 Sportiviteit & Respect wordt uitgevoerd;

4. We zijn hierop aanspreekbaar.

Veilig sportklimaat

Het lijkt zo simpel maar wat verstaan we daar eigenlijk 

onder? Het is vanzelfsprekend dat agressief gedrag in 

en om het veld niet Fairplay is. Iedereen binnen de club 

heeft zijn/haar eigen verantwoordelijkheid om met res-

pect met de ander om te gaan en een sportief en veilig 

sportklimaat te creëren. Dat kunnen we niet alleen maar 

dat doen we met zijn allen!

Wat kun jij doen?

Als supporter kun je je steentje bijdragen door positief 

aan te moedigen en geen luidruchtig commentaar op 

de scheidsrechters of spelers te hebben. Als speler kun 

je je afvragen hoe jij behandelt zou willen worden als je 

een wedstrijd zou fluiten. Daarnaast kun je samen met 

je medespelers een sfeer creëren waarin sportiviteit en 

respect voor elkaar voorop staat. Als coach/trainer is het 

belangrijk dat je zelf het goede voorbeeld geeft en samen 

met je spelers zorgt voor een goede sfeer waar men res-

pectvol met elkaar, de scheidsrechter en de tegenstander 

omgaat. 

Verklaring Omtrent Gedrag 

Ook in de sport komt helaas ongewenst gedrag voor. 

Sportclubs zijn vanaf 2015 verplicht om een Verklaring 

Omtrent Gedrag (VOG) aan te vragen voor vrijwilligers 

die werken met minderjarigen. Ook Helios is bezig met 

de aanvragen voor haar vrijwilligers.



                 
 

 Geef kinderen hun speelplezier terug 
Als vereniging vinden we het belangrijk dat de handbalsport 

beoefend kan worden op elk niveau, waarbij voor zowel wed-

strijd- als breedtehandbal voldoende aandacht en ruimte is. 

Centraal staat daarin de gedachte om handballers van jongs af 

aan te laten nadenken over wanneer, waar en wat ze moeten 

doen. 

Stappenplan

We focussen ons op de volgende basisregels:

1. Veelzijdigheid is troef

2. Ontwikkelingsgericht, want onze kinderen zijn geen 

 volwassenen in het klein

3. Hoog plezier gehalte

4. Speels, ongedwongen leren.

HV Helios 72 heeft dat dan ook verwerkt in het 

Raamleerplan 2015-2017, zodat we gericht werken aan een 

stappenplan.

Spel- en oefenvormen

De leefwereld van onze kinderen is in vergelijking met een 

aantal decennia terug erg veranderd wat betreft bewegings-

mogelijkheden. De zogenaamde straatspeelcultuur is voor 

een groot gedeelte verdwenen uit de dagplanning van onze 

kinderen. Daarom biedt HV Helios 72 een aanbod van een 

op het kind gerichte spel- en oefenvormen aan die een veelzij-

dige creatieve lichamelijke ontwikkeling ondersteunen en onze 

kinderen dus motorisch uit kunnen dagen.

F-jeugd

Alle kinderen spelen en leren in hun eigen tempo, op eigen ni-

veau en met aangepast, uitdagend materiaal en oefensituaties. 

Het zelf uitproberen gaat voor inslijpen en eindeloos herha-

len, waarbij iedereen op eigen niveau mag meedoen. Indien 

nodig zal de hulp van ouders, grootouders, oudere broer 

of zus in ondersteunende zin gewaardeerd worden. Onze F 

jeugd neemt deel aan maandelijkse sport- en spelfeesten in 

de regio, zoals ook op 5 maart in Uden. Altijd kunnen klasge-

nootjes, vriendjes en vriendinnetjes gewoon aansluiten

E-jeugd

De E jeugd nemen deel aan de NHV competitie en gaan in-

dien mogelijk ook naar de sport- en spelfeesten. Ook zijn we 

erg blij met het feit dat we met onze jeugd (vanaf de E jeugd) 

twee keer per week zijn gaan trainen. Plezier ,creativiteit 

en betrokkenheid zijn voor ons de belangrijkste zaken. Wat 

menigeen nog niet weet is dat het NHV vanaf dit seizoen de 

spelregels voor de E-jeugd heeft veranderd om de kinderen 

meer uit de dagen. Het jeugdhandbal veranderen is geen doel 

op zich. De sport aantrekkelijker, leuker en kindvriendelijker 

maken wel. Het idee erachter? De jongste jeugd moet kunnen 

handballen op een manier die past bij hun lichamelijke en 

geestelijke ontwikkeling. Plezier staat hierbij centraal! 

Nieuwe spelregels bij de E-jeugd

 Doel 1 = handbal kindvriendelijker en aantrekkelijker 

 maken. Kinderen willen bewegen. Als kinderen hun 

 bewegingsdrang kwijt kunnen, wordt handbal leuker 

 en uitdagender voor meisjes én jongens. Daarom 

 krijgt verdedigen een andere betekenis: geen doel-

 punten voorkomen, maar de bal onderscheppen!

 Doel 2 = de jeugd voorbereiden op het moderne handbal.

 Doel 3 = meer jongens en meisjes winnen voor deze 

 flitsende sport!

De belangrijkste regels voor de E-jeugd spelers op een rij: 

 Teams van 6 kinderen (5 veldspelers + 1 keeper met 

 andere kleur shirt) plus bij voorkeur niet meer dan 

 twee wissels. Het ideale E-team telt dus 8 kinderen. 

 Het doel wordt met een dwarslat (of plank) aangepast 

 tot een hoogte van 1.60 meter. Als de bal terugkomt van 

 lat of plank wordt er gewoon doorgespeeld. 

 De bedoeling is om zó te wisselen dat alle kinderen aan 

 storen toekomen (geen vaste posities)! De hakken-aan-

 de-cirkel-verdediging (5-0 of 4-1) is verboden. 

 Eén of enkele vaardige kinderen uitschakelen door hen 

 individueel te verdedigen (vastzetten), is verboden.

 Als een team niet offensief verdedigt en met alle 

 kinderen aan de cirkel staat, volgt na een time-out een 

 waarschuwing aan de coach. Die krijgt de kans de 

 verdediging om te zetten. Bij herhaling volgt een vrije 

 schotkans in de vorm van een shoot-out.

 Keepers moeten worden door gewisseld, zodat alle 

 kinderen zoveel mogelijk ervaring opdoen. In de ideale 

 situatie zijn er minimaal 2 keepers per wedstrijd.

 Scheidsrechters zijn spelleiders en mogen aanwijzingen geven.

 Ter afsluiting van een wedstrijd zijn er shoot-outs: elk 

 kind mag vanaf de middellijn richting cirkel tippen en een 

 schot op doel wagen. Iedereen gooit een keer, iedereen 

 keept een keer. (hard of zacht is mogelijk en afhankelijk 

 van het niveau van de kinderen). 

Het nieuwe verdedigen

Het woord verdedigen krijgt een andere betekenis! 

Het gaat niet langer om het voorkomen van doelpunten, 

maar om het onderscheppen van de bal. Er wordt op de 

eigen speelhelft offensief verdedigd. Dit mag door allemaal te 

storen of met 3 verdedigers ervoor, die starten buiten het eigen 

vrijeworp-gebied (balgericht verdedigen in 2-3-opstelling). 

Tot slot vragen we nog aandacht 
voor het volgende:
Het zou fijn zijn als het publiek 

(lees de ouders) zich beperkt 

tot het aanmoedigen van de 

kinderen en het spel niet teveel 

voor zegt. Kinderen zijn door-

gaans vindingrijk genoeg en leren 

vooral een hoop als zij de kans 

krijgen om zelf oplossingen te 

ontdekken. Clem van Lamoen; met zijn enthousiasme 
de drijfveer achter de speelfeesten 
voor Helios



                 Contributie informatie
De contributiebedragen en inschrijfgelden zoals deze per 

1 januari 2016 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 voorafgaand 

aangepast te worden. Bij overschrijving vanuit een andere hand-

balvereniging 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 hiervoor 

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.

Opzeggen
Opzeggen kan alleen per handbaljaar (een handbaljaar loopt 

van oktober tot oktober)  De contributie moet dus minimaal 

voor 12 maanden worden betaald ook al wordt er tussentijds 

opgezegd. Hierbij verzoeken wij de leden dat wanneer je een 

opzegging overweegt dit pas te doen na het lopende seizoen. 

Door tussentijds te stoppen benadeel je je team voor de rest 

van het seizoen.

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.vanderkieftfysiotherapie.nl

www.nbrix.nl

www.ofcoursefashion.nl

www.qpcschoonmaak.nl www.intersportsuperstore.nl

bedrijfsvrienden 

www.xl-company.com

www.coppenswarenhuis.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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