


jaarboek 2 0 1 6
2 0 1 7

sportieve prestaties & gezelligheid 



               Voorwoord bestuurcontactgegevens
Nederland heeft kennis gemaakt met handbal. En hoe!! Dit is de verdienste van onze Oranje Dames die zowel op het WK als op de 

Olympische spelen een fantastische prestatie hebben neergezet. De Oranje Dames hebben hun visitekaartje afgegeven en daarmee 

handbal goed op de kaart gezet. Het Nederlandse handbal heeft daarmee eindelijk de waardering gekregen dat het verdient. 

Dat blijkt wel nu we een Deense bondscoach hebben. Een bondscoach van dit kaliber zou een aantal jaar geleden Nederland niet 

eens in overweging hebben genomen. 

Ik hoop dan ook dat handbal nu ook overwogen wordt bij de jeugd wanneer zij kiezen voor een sport. Als bijna vanzelfsprekend 

vallen de keuzes op voetbal, hockey of tennis. Ik vind dat handbal in dit rijtje thuishoort. Helaas zijn we nog niet zover. 

Gelukkig wordt daar op dit moment wel heel hard aan gewerkt bij Helios. Er is het laatste jaar veel jeugd bijgekomen. 

Dat is de verdienste van de groep vrijwilligers die zich elke week weer met tomeloze energie inzet bij het werven van jeugdleden, 

onder andere door middel van het geven van trainingen op basisscholen, het organiseren van spelmiddagen, handbaltrainingen en 

wedstrijden. Met als resultaat dat we momenteel drie D-teams hebben! 

We zitten bij Helios sowieso in de lift. Zo hebben we momenteel een zeer succesvol Meiden B-team dat maar 

wedstrijden blijft winnen en weer fier bovenaan staat terwijl zij gepromoveerd zijn van de 4de naar 

de 2de klasse. Dat is klasse zullen we maar zeggen. Daarnaast zijn 6 jeugdleden (2 jongens en 4 meiden) 

dit jaar geselecteerd voor de Brabant Selectie. We hadden er al 1 bij de Brabant Selectie zitten dus dat 

zijn er nu totaal 7. Volgens mij is dit niet eerder voorgekomen in de geschiedenis van Helios. 

Helaas is het niet overal hosanna. Zo hebben we twee teams moeten terugtrekken uit de competitie 

door gebrek aan spelers/speelsters. De F-Jeugd en Heren 2. Dat is heel jammer. 

Daarnaast hebben we geen A-teams. Er is dus nog genoeg werk aan de winkel om deze leemtes 

op te vullen. Maar als ik zie wat er aan de onderkant aankomt moeten we misschien gewoon 

een aantal jaartjes geduld hebben. Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst toch? 
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Voorste ri j van l inks naar rechts; Renske Daams, Renee van Limbeek, 

Emma Jaegers, Ashley van Ras, Tessa van der Zanden

Achterste ri j van l inks naar rechts; Aike Adam, Marloes Knechten, 

Jara van den Elsen, Maud van Doren, Senja Arts, Frank van Limbeek

Afwezig; Anita van der Zanden 

Trainer:  Aike Adam / Senja Arts

Coach:  Frank van Limbeek / Anita van der Zanden

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

Voorste ri j van l inks naar rechts; Joppe Hendriks, Sil van Otterdijk, Yoeri Manders, 

Micha van Gerwen  Achterste ri j van l inks naar rechts; Jan-Willem van Otterdijk, 

Joep Smits, Gart van Boekel, Daniel van Aalst Afwezig; Sam Preston, 

Timo van Vught, Finn ter Borg

Trainer:  Jan-Willem van Otterdijk

Coach:  Jan-Willem van Otterdijk

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

Trainingsti jden:  Dinsdag 18.00 - 19.00 uur in de Springplank, 

 vrijdag 18.00 - 19.00 uur in De Stigt

gemengd
E-jeugd

Leeftijd:  9-10 jaar

jongens
D1-jeugd

Leeftijd:  11-12 jaar



Voorste ri j van l inks naar rechts; Jasmijn Verbakel, Lise van Ras, 

Maud v.d. Koevering, Senna Ruijs, Lotte van Grunsven

Achterste ri j van l inks naar rechts; Iris v.d. Zanden, Luna van Kaauwen, 

Lotte Kuijpers, Esther van Ras, Frank van Limbeek

Trainer:  Frank van Limbeek

Coach:  Esther van Ras

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

Trainingsti jden:  Woensdag 18.00 - 19.15 uur in de Wervel, 

 vrijdag 17.00 - 18.00 uur in De Stigt

Voorste ri j van l inks naar rechts; Tessa v.d. Zanden, Lola Buurman, 

Maud van Limbeek, Jet van der Wijst, Maud van Doren

Achterste ri j van l inks naar rechts; Mies van Boekel, Enya Verbruggen, 

Jara van den Elsen, Ilse v.d. Rijt, Gentjana Goxhuli, Frank van Limbeek

Afwezig: Anita van der Zanden

Trainer:  Frank van Limbeek / Mies van Boekel

Coach:  Frank van Limbeek / Anita van der Zanden

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

Trainingsti jden:  Woensdag 18.00 - 19.15 uur in de Wervel, 

 vrijdag 17.00 - 18.00 uur in De Stigt

meisjes
D2-jeugd

Leeftijd:  11-12 jaar

meisjes
D3-jeugd

Leeftijd:  11-12 jaar



Voorste ri j van l inks naar rechts; Jelle van de Water, Emiel Somers, 

Driek van de Brand, Royke van Gameren, Jort Clemens 

Achterste ri j van l inks naar rechts; Hans Clemens, Ilyas Chaouki, Rik Claessen, 

Mick Buurman,Barry van Bakel 

Trainer: Barry van Bakel en Hans Clemens

Coach:  Hans Clemens

Sponsor:  Van der Kieft Fysiotherapie

Trainingsti jden:  Dinsdag 19.00 - 20:00 uur in de Springplank,

 vrijdag 18.00 - 19.00 uur in De Stigt

Voorste ri j van l inks naar rechts; Zoë van Otterdijk, Veerle Hendriks, Evi van Ras, 

Cennet Inceoglu, Malak Kassimi

Achterste ri j van l inks naar rechts; Anita Manders, Kyhla Pittman, Mijntje Smits, 

Terra v.d. Koevering, Clem van Lamoen

Trainer: Clem van Lamoen

Coach:  Anita Manders

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

Trainingsti jden:  Woensdag 19.15 - 20:30 uur in de Wervel, 

 vrijdag 18.00 - 19.00 uur in De Stigt

jongens
C-jeugd

Leeftijd:  13-14 jaar

meisjes
C-jeugd

Leeftijd:  13-14 jaar



Voorste ri j van l inks naar rechts; Michelle Henzen, Mies van Boekel, Aike Adam, 

Liv van den Elsen, Senja Arts, Janneke van den Broek, Marlon van Tiel

Achterste ri j van l inks naar rechts; Britt Adam, Veerle Witlox, Floor Smits, 

Emma Högemann, Lois Roomer, Clem van Lamoen

Trainer: Michelle Henzen / Clem van Lamoen

Coach:  Marlon van Tiel

Sponsor:  NBriX

Trainingsti jden:  Dinsdag 19.00 - 20.30 uur, vrijdag 18.00 - 19.00 uur in De Stigt

meisjes
B-jeugd

Leeftijd:  15-16 jaar

Voorste ri j van l inks naar rechts; Kelly de Bont, Leora Maas, Mandy van de Loop, 

Lotte Högeman, Lara van Dam 

Achterste ri j van l inks naar rechts; Elma van Grunsven, Jetty Stempher, 

Loes Donkers, Gaby Verhoeven, Jesse Roomer, Thomas der Cammen

Trainer: Thomas vd Cammen

Coach:  Elma van Grunsven

Sponsor:  Intersport Superstore Uden

Trainingsti jden:  Vrijdag 19.00 - 20.30 uur in De Stigt

dames
Senioren 2

Leeftijd:  19 jaar en ouder



Voorste ri j van l inks naar rechts; Jort van der Kamp, Berend Kamerling, 

Stan van Bree, Hans Clemens, Martijn van de Schoot, Jeroen Gobes, 

Wouter van de Wijst Achterste ri j van l inks naar rechts; Jan Willem van Otterdijk, 

Ralf van der Kamp, Dennis van Tiel, Stijn van de Donk, Geerten Kamerling, 

Jeroen van Sleeuwen, Thomas van der Cammen, Loes Donkers

Afwezig; Kai Schumacher en Stephan Klotz

Trainer: Jan Willem van Otterdijk

Coach:  Jan Willem van Otterdijk

Assistent coach:  Loes Donkers

Sponsor:  UDO Dakbedekkingen

Trainingsti jden:  Dinsdag: 20.30 - 22.00 in de Wervel, 

 vrijdag: 21.00 - 22.30 in de Stigt

heren
Senioren 

Leeftijd:  19 jaar en ouder

Voorste ri j van l inks naar rechts; Hilde van der Cammen, Suzanne van Oort, 

Laura Verhoeven, Carmen Henzen, Maud Herber, Kirsten Schumacher, Britt Adam

Achterste ri j van l inks naar rechts; Ton ter Borch, Loïs Roomer, Lieve Homme-

les, Michelle Henzen, Marlon van Tiel, Sien Hommeles, Majorie Schumacher 

Afwezig; Esmy Pots

Trainer: Ton ter Borch

Coach:  Ton ter Borch

Teambegeleider:  Majorie Schumacher

Sponsor:  NBriX

Trainingstijden:  Dinsdag 19.00 - 20.30 uur, Vrijdag 19.30 - 21.00 uur in De Stigt

dames
Senioren 1

Leeftijd:  19 jaar en ouder



Voorste ri j van l inks naar rechts; Ellen de Wit, Jory Meijer, Majorie Schumacher, 

Kirsten Schumacher 

Achterste ri j van l inks naar rechts; Tonja Heeren, Loes Donkers, Veerle Jongerius,

Vanessa Adam, Kim Verstraten, Maud de Jong, Denise Roomer 

Afwezig; Jeanette v.d. Ven

Trainer: n.v.t. 

Coach:  Majorie Schumacher

Sponsor:  QPC

Trainingstijden:  dames recreanten kunnen meetrainen met dames senioren 2

dames
Recreanten 1

Leeftijd:  18 jaar en ouder

Voorste ri j van l inks naar rechts; Angelique Kok, Ruth Jaegers, Tanja Rooster, 

Dionne van Ool, Janneke Pepers 

Achterste ri j van l inks naar rechts; Anke van de Bruele, Hilde Smits, 

Linda van Hoeij, Esther van Ras, Mirjam van den Brand, Anita Manders, 

Inge Otterspeer, Janet van Otterdijk

Afwezig; Wilma van Kessel en Elma van Grunsven

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

dames
Recreanten 2

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 

 veldcompetitie (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. 

Daarnaast dragen alle leden van Helios hun steentje bij om 

jeugdwedstrijden 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 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 vanaf de B-jeugd fluiten tweemaal per seizoen 

een jeugdwedstrijd. 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 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!

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 Hans Clemens, Keeper heren senioren

Keeper keert terug 
op het oude nest

Herinneringen

Hans, nu 42 jaar, kwam op z’n tiende terug in Uden wonen. 

Daarvoor had het gezin vijf jaar in Duitsland gewoond 

omdat zijn vader daar als militair gelegerd was. Niet veel 

later, dus midden jaren ’80 ging hij handballen bij Helios. 

Hans kan zich niet alles, maar toch nog wel het een en 

ander herinneren uit die tijd. Uiteraard het witte shirt met 

de twee verticale blauwe strepen en het blauwe zonnetje 

in het midden. Het zo bekende oude Helios shirt! 

Kick

Hans werd vaste keeper, nadat er eerst gerouleerd werd 

in het team. Hij was niet bang voor de bal en het gaf wel 

een kick om ballen te stoppen, het team te helpen en 

tegenstanders gefrustreerd te zien worden. Dat gevoel 

heeft hij nu weer teruggekregen en dat maakt deze 

positie in het team zo mooi en dankbaar. Dat hij hier 

regelmatig blauwe plekken aan overhoudt, neemt hij 

voor lief. De enige ballen die hij liever niet ziet, 

zijn diegene die op zijn hoofd belanden.

 

Inspiratie

Training kreeg hij onder meer van ( jawel!) Clem van 

Lamoen en keeperstraining van Hans van de Wetering. 

In zijn team zaten toen onder meer Patrick Moonen, 

Mark Paffen, Ted Gijsel en Allard van Veelen. De senioren 

van toen waren inspiratie voor de jeugdleden. Op een 

gegeven moment kreeg het complete team een 

gesponsorde trui van Isostar. Hans heeft die trui nog 

jaren bewaard en zeker tot 2005 nog gedragen tijdens 

diverse kluswerkzaamheden. Rond z’n 18e stopte een 

groot deel van het team waar Hans toen in speelde. 

Het team had wat onenigheid met het bestuur en ook 

Hans besloot om te stoppen met handbal. Ongeveer 

een jaar later werd hij door de eerder genoemde Mark 

Paffen en Allard van Veelen benaderd om eens mee te 

komen trainen met de Eindhovense studentenvereniging 

Octopus. Hans was geen lid van deze vereniging, maar bij 

elk team mochten 2 dispensatieleden (geen studenten) 

meespelen en hij heeft daar toen nog 5 jaar, tot 1999 

het doel verdedigd en is 3 keer kampioen geworden en 

gepromoveerd naar een hogere klasse.

Studie, werk en gezin

Hans stopte met actief handballen omdat hij een avond-

studie ‘technische bedrijfskunde’ aan Fontys Hogeschool 

in Eindhoven ging starten en dit niet meer kon combineren. 

In de jaren daarna trouwde Hans met Monique, ging in 

het bedrijf van zijn schoonvader werken en werd vader. 

In 2012 heeft Hans het bedrijf volledig overgenomen en 

is hij eigenaar van Amitec. Een adviesbureau dat bedrijven 

en particulieren ondersteunt met vergunningen, bestem-

mingsplan, bodemonderzoek etc.

Hans en Monique hebben drie kinderen; Jort (12), 

Daan (10) en Guus. Guus is in 2010, op 2-jarige leeftijd 

geheel plotseling overleden. Voor altijd zal Hans (en zijn 

gezin) zijn jongste zoon in zijn hart en in gedachte bij 

zich dragen.

 

Zo vader zo zoon

Afgelopen jaar kwam oudste zoon Jort via school in 

aanraking met handbal en besloot hij, net als zijn vader 

vroeger, lid te worden van Helios ‘72. Hans ging regel-

matig mee kijken naar trainingen en wedstrijden en kwam 

daar Jan Willem weer tegen. Die nodigde hem uit om 

weer eens mee te komen trainen bij de heren, om de 

conditie weer op te pakken. Uiteraard belandde Hans al 

vrij snel in de goal. Dit beviel zowel Hans als Jan Willem 

(trainer/coach van de HS) zo goed dat hij ook al snel zijn 

eerste wedstrijdminuten ging spelen. Toen daarna ook 

Martijn, de vaste keeper van de HS1 geblesseerd raakte 

was er eigenlijk geen weg meer terug voor Hans. 

Hij heeft het hele seizoen mee afgemaakt bij de HS1 en 

ook dit seizoen staat hij in de goal bij de Heren Senioren. 

Jammer genoeg zijn er net niet genoeg heren om dit 

seizoen met twee teams te spelen. Maar Hans heeft er 

heel veel zin in!

Trainer en coach

Naast zijn gezin, z’n eigen bedrijf en het zelf actief hand-

ballen in Hans nog met allerlei andere zaken druk bezig. 

Sinds dit seizoen is hij coach van de jongens C-jeugd 

(het team van Jort) en traint hij dit team op de dinsdag. 

Op vrijdag wordt het team getraind door Barry van Bakel. 

Afgelopen seizoen was Hans nog trainer/coach bij 

FC de Rakt, de voetbalvereniging waar zoon Daan in de 

E4 voetbalt. Dit seizoen is hij hier alleen nog maar trainer. 

Verder is hij bestuurslid van UOV de Kring, 

de ondernemersvereniging. Zij behartigen de belangen 

van de Udense ondernemers bij de gemeente, 

organiseren bedrijfsbezoeken etc. En zo ongeveer elke 

vrijdagmiddag zo rond een uurtje of 3-4 start het 

weekend voor Hans met een partijtje golf met zijn 

schoonvader en geregeld ook andere ondernemers.
Plotseling stond hij daar afgelopen seizoen ineens weer 

onder de lat bij de heren senioren 1; Hans Clemens. Voor 

sommigen een bekend gezicht van vroeger, maar waar-

schijnlijk voor de meeste mensen niet. Vandaar dat we 

hem in dit jaarboek graag aan iedereen willen voorstellen. 

Want ook dit seizoen zal hij het doel verdedigen bij He-

lios, zoals hij dat jaren geleden in z’n jeugd ook al deed!



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.





                  

De meeste Heliossers zullen Loes Donkers wel al kennen van het jarenlange keepen bij de dames 1, de jeugdweekenden of 

van het begeleiden bij de heren 1. Maar daarnaast is ze nu ook bezig met een sport die steeds populairder begint te worden 

in Nederland: het beachhandbal. Dit leek voor ons een goede gelegenheid om daar wat meer over te weten te komen!

Internationale toernooien

Loes is vijf jaar geleden door andere handballers in contact gekomen met Camelot, de Tilburgse handbalvereniging die is 

opgericht door studenten van de Tilburgse universiteit. Op deze manier is zij ook bekend geraakt met het beachhandbal in 

Tilburg, waar ze zelf uiteindelijk mee is gaan doen. Met een clubje meiden is zij doordeweeks gaan trainen en daar volgden 

al snel toernooien op. Zo heeft Loes onder andere al twee keer meegedaan aan een toernooi in Zwitserland, het NK in 

Biddinghuizen en aan de Champions Cup in Gran Canaria. 

Meest waardevolle keeper

Het voordeel van het kleine wereldje van beachhandbal 

is dat je al snel opvalt bij toernooien. Zo is Loes dan ook 

tijdens een toernooi in Italië uitgeroepen tot ‘meeste 

waardevolle keeper’, waar ze een glazen schilderij aan 

heeft overgehouden. Daarnaast heeft ze gespeeld met 

meiden die nu in het Nederlands Beachhandbalteam zit-

ten, zoals Eefke ter Sluis, Jeanet Markvoort (keepster) en 

Kim Schuurbiers. Dit klinkt natuurlijk allemaal heel specta-

culair, maar wat houdt dat beachhandbal nou eigenlijk in?

Dynamische sport

Zoals de naam al doet vermoeden, wordt beachhandbal 

gespeeld op het zand. De teams bestaan uit vier man, 

maar er is altijd sprake van een overtalsituatie aangezien 

de keeper meedoet in de aanval. Beachhandbal is een 

dynamische sport, waarbij de focus vooral ligt op de 

techniek. Er kunnen namelijk extra punten gescoord 

worden wanneer er een doelpunt wordt gemaakt door 

middel van een vliegertje of een pirouette of wanneer de 

keeper scoort. Er is constant beweging in het spel door 

het vele wisselen en de snelle aanvallen. Een ander typisch 

kenmerk van het beachhandbal is de sportiviteit. 

Loes omschrijft het zelf als een ‘vriendelijke competitie’. 

Als team speel je namelijk voor punten die alleen in je 

eigen land tellen, waardoor het niet zozeer gaat om een 

strijd tegen andere landen. 

Beachhandbal op Bedaf

Loes is op het moment zelf wat minder gaan spelen 

binnen het beachhandbal, maar ze is er nu wel meer mee 

bezig bij Helios. Dit is begonnen toen de eindexamens 

werden afgenomen in de Stigt, waardoor de trainingen 

niet door konden gaan. Op eigen initiatief is Loes toen 

begonnen met trainingen te geven voor beachhandbal op 

Bedaf, waar vooral de meiden van de C-jeugd en B-jeugd 

erg enthousiast over waren. Loes is verder gegaan met 

dit clubje en de dames hebben zelfs meegedaan aan hun 

eerste internationale toernooi bij Camelot. Mede dankzij 

de sponsoring van diverse bedrijven (Van der Vliet, Cross 

networks, vd Kieft, Klimaatschaal, UDO, Vd Elsen 

autogarage, Fresh-Valley, Witlox en QPC Schoonmaak) 

konden er ook nog heel snel echte beachtenues 

aangeschaft worden voor de meiden!

Deelname NK

De doelstelling is om uiteindelijk met deze meiden mee 

te doen aan het NK. Daarom hoopt Loes dat ze dit jaar 

eerder kunnen beginnen met trainen, zodat er een goede 

voorbereiding aan vooraf gaat. Er zal dan vooral getraind 

worden op de techniek waarbij het maken van mooie 

pirouettes en hoge vliegertjes niet mag ontbreken! 

Toch kan Loes daar ook nog wel wat hulp bij gebruiken:  

ze is namelijk nog op zoek naar iemand die mee wil 

helpen met begeleiding en naar een hoofdsponsor voor 

bijvoorbeeld nieuwe tenues!!

Interview met Loes Donkers

Beachhandbal!



       Hanbalschool Brabant
Wij willen als vereniging graag laten zien welke 

mogelijkheden er zijn om naast de trainingen van Helios 

je verder in de handbalsport te ontwikkelen. Op deze 

pagina kan het een en ander gevonden worden over de 

Handbalschool Brabant.

Handbalschool Brabant

Handbalschool Brabant is een onafhankelijk instituut 

dat enthousiaste handballers en handbalsters opleidt. 

Zij hebben als doel een brede ontwikkelingsmogelijkheid 

te bieden voor handballers en handbalsters. 

Zowel spelers die als doel hebben om in de (nationale) 

top te komen als spelers die graag naast hun training bij 

hun vereniging zichzelf willen ontwikkelen, kunnen zich 

jaarlijks aanmelden voor de Handbalschool. Dat gebeurt 

in overleg met de Technische Commissie .

Tegen een meerprijs kunnen handballers zich aan-

melden. De trainingen worden voornamelijk rondom 

Tilburg georganiseerd. Ook worden er toernooien 

georganiseerd.

Het doel van Handbalschool Brabant

 Het aanbieden van trainingen (en wedstrijden) aan 

 talentvolle jeugdspeelsters en jeugdspelers. 

 Het begeleiden van talentvolle jeugdspeelsters en 

 spelers in hun persoonlijke - en maatschappelijke 

 ontwikkeling.

 Het ondersteunen van handbalverenigingen in 

 Brabant d.m.v. het geven van clinics, bijscholingen en 

 opleidingen voor ( jeugd)trainers. 

 Opleiding van ( jeugd)scheidsrechters in combinatie 

 met oefenwedstrijden, trainingen en spelregelsessies.

Dit seizoen zijn er weer een aantal jeugdleden die zich bij de handbalschool 

nog verder willen bekwamen:

Jongens C: Mick en Ilyas

Meisjes C: Evi

Meisjes B: Senja, Lois, Floor en Mies

Geïnteresseerd?
Meer informatie kan gevonden worden op 
www.handbalschoolbrabant.nl of bij je trainer 
of coach opgevraagd worden.



                 Contributie informatie
De contributiebedragen en inschrijfgelden zoals deze per 

1 januari 2017 gelden:

Leeftijdscategorie Contributie (per kwartaal) Inschrijfgeld
19 jaar en ouder € 51,00 € 15,00

16, 17 en 18 jaar € 45,00 € 15,00

13, 14 en 15 jaar  € 42,00 € 15,00

10, 11 en 12 jaar € 37,50 € 15,00

8 en 9 jaar €  33,00 € 15.00

6 en 7 jaar € 21,75 € 15,00

5 jaar en jonger € 16,50 € 15,00

Recreanten € 24,75  n.v.t.

Niet spelende leden € 16,50  n.v.t.

(geblesseerden) 

Donateurs € 9,00  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 

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 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 



            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.qpcschoonmaak.nl

www.udo-dakbedekkingen.nl

www.intersportsuperstore.nl

bedrijfsvrienden 

www.xl-company.com

www.sportbraceshop.com

www.pvankraaij.keurslager.nl

www.klimaatschaal.nl 

www.wolbert-fysio.nl www.dwtp.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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