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               Voorwoord bestuurcontactgegevens
Dit is alweer de 5de editie van het Helios ’72 Jaarboek. Een klein jubileum dus. Alle lof voor de makers/opstellers van het jaarboek die 

er elk jaar weer veel tijd en energie instoppen om er iets moois van te maken. En ook dit jaar is dat zeker weer gelukt en dat is zeker 

een compliment waard. CHAPEAU VOOR DE MAKERS!!!

Helios zelf zit in zijn 46ste levensjaar. Het jaar dat wij een kleine samenwerking met Habo ’95 zijn aangegaan. Zowel Helios als Habo 

hadden niet genoeg Jongens B en is er besloten de twee teams samen te voegen. Het was even wennen aan elkaar maar door wat ik 

zie en hoor gaat dit nu heel goed en de resultaten mogen er zijn. Dit is ook het jaar waarbij we een team uit de competitie hebben 

moeten terugtrekken. Hoewel het uiterste is geprobeerd is het niet gelukt een compleet Dames-2 team te vormen en dat is echt heel 

jammer. Gelukkig wordt er goed werk verzet bij de jeugd. De aanwas mag er zijn waardoor we zelfs twee D-teams en twee C-Teams 

hebben. Toch moet ik constateren dat het zeker niet hosanna is in handballand. Hoewel onze oranje dames goed werk doen en er 

meer aandacht voor handbal is dan ooit tevoren profiteert het handbal in Nederland er nog niet echt van. Nederland heeft voor de 

echte toppers dan ook geen competitie waardoor deze spelers hun heil in het buitenland gaan zoeken. Feitelijk leiden wij onze 

handballers dus op voor de buitenlandse clubs. 

Daarnaast zie ik om ons heen meer samenwerkingen tussen verenigingen welke soms zelf leiden tot samenvoeging. 

Dit is vaak niet uit luxe. Hoe kan het toch dat zo’n mooie sport niet uit zijn voegen barst van populariteit? 

Terug naar Helios. We bestaan dit jaar 46 jaar. Hoe mooi zou het zijn als we de 50 jaar gaan halen. 

Dit gaat echter niet vanzelf. Daar hebben wij jullie inzet en medewerking heel heel hard voor nodig. 

Daar zit bij mij wel een grote zorg. Nog steeds zijn wij bij Helios afhankelijk van een kleine groep van 

nog steeds dezelfde mensen die veel werk voor de club verzetten. Daar komt nauwelijks iets bij. 

Elke roep om meer vrijwilligers levert te weinig op. Ook de inzet op andere gebieden zoals het 

oud-papier ophalen wordt steeds minder. Dit is niet goed voor onze club. Het kan toch niet waar zijn 

dat wij na bijna 50 jaar ook een samenwerking/samenvoeging met een andere club moeten aangaan?!

Laten we met z’n allen de schouders er onderzetten en ervoor zorgen dat wij als 

Helios ’72 die 50 jaar gaan halen!!

Robert Roomer

Voorzitter HV Hel ios ’72
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Voorzitter: Robert Roomer  06 - 54 38 76 24  robert@roomer.nl
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Trainer:  Veerle Hendriks en Lotte Kuijpers

Leeftijd F jeugd: vanaf 6 jaar

Coach:  Ruth Jaegers

Leeftijd E-jeugd: 9-10 jaar

Coaches:  Liv van de Elsen en Aike Adam

Trainingsti jden:  dinsdag 17.00 - 18.00 uur in de Springplank, 

 vrijdag 17.00 - 18.00 uur in De Stigt

D1 jongens 
Trainer:  Pieter Smits / Frank van Limbeek

Coach: Janneke van de Broek

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

 vrijdag 17.00 - 18.00 uur in De Stigt

D2 meisjes
Trainer:  Frank van Limbeek / Mies van Boekel

Coach: Frank van Limbeek en Anita van der Zanden

Trainingsti jden: dinsdag 19.00 - 20.00 uur in de Springplank, 

 vrijdag 17.00 - 18.00 uur in De Stigt

gemengd
F- en 

E-JEUGD

D-jeugd
Leeftijd:  11-12 jaar



Trainer:  Jan Willem van Otterdijk

Coach C1: Britt Adam

Coaches C2: Esther van Ras en Anita Manders

Trainingsti jden: woensdag 18.30 - 19.45 uur in de Wervel, 

 vrijdag 17.45 - 19.15 uur in De Stigt

Sponsor:  Van der Kieft Fysiotherapie

Trainers: Hans Clemens en Ellies van Kessel

Coaches: Hans Clemens en Ellies van Kessel

Trainingsti jden: dinsdag 18.30 - 19.45 uur in de Wervel, 

 vrijdag 19.00 - 20.30 uur in De Burcht (Boekel)

meisjes
C-jeugd

Leeftijd:  13-14 jaar

Jongens
B-jeugd
combinatie Habo/Helios

Leeftijd:  15-16 jaar



Sponsor: UDO dakbedekkingen

Trainer: Vacant

Coach: Vacant

Trainingsti jden: dinsdag: 20.45 -  22.15 in de Wervel, 

 vrijdag:  20.30 - 22.00 in de Stigt

Sponsor: CrossNetworks

Trainer: Clem van Lamoen

Coach: Marlon van Tiel

Trainingsti jden: dinsdag 19.30 - 21.00 uur in de Wervel, 

 vrijdag 19.00 - 20.30 uur in De Stigt

heren
Senioren

Leeftijd:  19 jaar en ouder

dames
A-jeugd

Leeftijd:  17-18 jaar



Sponsor: CrossNetworks

Trainer: Jan Willem van Otterdijk

Coach: Janet van Otterdijk

Trainingsti jden:  dinsdag 19.30 - 21.00 uur in de Wervel, 

 vrijdag 20.30 - 22.00 uur in De Stigt

dames
Senioren

Leeftijd:  19 jaar en ouder

Sponsor:  QPC Schoonmaak

Trainer: n.v.t. 

Coach: Majorie Schumacher
dames

Recreanten 1
Leeftijd:  18 jaar en ouder



 

Coach:  Wilma van Kessel en Anke van den Brueledames
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:

 Tweemaal 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. 

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 nemen tweemaal per 

seizoen een wedstrijd tijd waar(altijd met iemand 

anders samen). Wanneer je hiervoor aan de beurt 

bent lees je op Facebook (@hvhelios72) 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 (@hvhelios72) 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!



aangeboden deze taak op zich te nemen. Helaas hebben 

de dames 2 (door te weinig leden) zich aan het begin 

van het seizoen moeten terugtrekken uit de competitie. 

De jeugdleden kennen haar allemaal van het jeugd-

weekend waar ze nu opnieuw ( jaren geleden ook al) 

actief bij betrokken is. En nu dus samen met Majorie de 

organisator van de zaalwacht.

Naast Majorie en Tonja zijn er dus nog 4 ouders 

(allemaal moeders!) actief als zaalwacht.

Monique Kuijpers, moeder van Lotte spelend bij de 

meisjes C. Vaak fanatiek aanwezig op de tribune, niet 

alleen bij de wedstrijden van Lotte, maar ook aan-

moedigend voor andere teams is Monique enthousiast 

geworden voor het handbalspel. Daarom wil ze op deze 

manier ook haar steentje bijdragen.

Cindy van de Koevering, moeder van Terra en Maud, 

beiden meisjes C. En nu ook manlief Emile bij de heren 

recreanten is aangesloten, kan Cindy niet achterblijven. 

Onze jeugdleden hebben ze inmiddels allemaal al wel 

een keer zien rondlopen tijdens jeugdwedstrijden; de 

Helios zaalwacht. Sinds het begin van dit seizoen zijn zij 

(in tourbeurt) aanwezig bij alle thuiswedstrijden van de 

jeugd. Zij zijn dan het aanspreekpunt van Helios voor 

de spelende teams, coaches, tijdwaarneming en scheids-

rechters.

Op verzoek van het bestuur hebben Majorie Schumacher 

en Tonja Heeren diverse ouders benaderd en bestaat 

de zaalwacht momenteel in totaal uit 6 dames! 

De werkzaamheden van de zaalwacht zijn ondermeer: 

kleedkamers toewijzen, goals klaarzetten, scorebord 

klaarzetten, tribune opzetten (met aanwezige ouders). 

En dan na de laatste wedstrijd uiteraard ook weer alles 

opruimen. 

Het is dus ontzettend fijn dat deze groep dames (heren 

zijn van harte welkom!) alle thuiswedstrijden aanwezig 

zijn om dit te doen.

Zelf handballen is na één training ooit lang geleden 

uitgesloten (een veel te harde sport, zoals ze zelf zegt), 

maar op deze manier is ook zij actief binnen de 

vereniging.

Ingrid van der Rijt , moeder van Ilse, meisjes D. Ingrid is 

zelf ontzettend sportief en in haar beroep als sport-

lerares kan ze haar energie kwijt. Tijdens de ouder-kind 

wedstrijden wordt dochter Ilse niet door Ingrid 

gespaard. Super fanatiek staan ze dan samen in het veld.

Marlies van Boekel, moeder van Gard ( jongens D) en 

Mies (dames A). Marlies loopt al lang mee als hand-

balmoeder (Mies is al lid vanaf de jongste jeugd) en 

ook haar man Wilbert heeft zich nu aangesloten bij 

de heren recreanten. Dus ook dit gezin is nu compleet 

betrokken bij de vereniging.

Majorie is bij iedereen wel bekend binnen de vereniging. 

Zij was lang bestuurslid en voorzitter van de jeugd-

commissie en heeft in die commissie nu nog steeds 

een ondersteunende rol. Daarnaast heeft ze enkele 

jaren geleden haar scheidsrechters diploma behaald 

en fluit ze nu regelmatig een wedstrijd en begeleid ze 

jeugdscheidsrechters. Ook is ze twee seizoenen bege-

leider geweest bij de dames senioren 1. Majorie is een 

aanpakker en heeft al veel dingen binnen de vereniging 

geregeld. Dus toen dit nieuwe project van zaalwacht 

aangepakt moest worden, was het dan ook niet vreemd 

dat Majorie een van de personen was die dit ging doen!

Tonja is misschien wat minder bekend, maar ook al 

jarenlang lid van Helios. De laatste jaren spelend bij de 

dames recreanten 1, maar daarvoor ook zeer actief als 

ondermeer coach van diverse jeugdteams. En nu sinds 

enkele jaren weer wat meer actief. Omdat ze vorig 

seizoen af en toe een invalbeurt had als keepster bij de 

dames 2, is ze bij ook bij dit team betrokken geraakt. 

Toen die geen coach meer hadden, heeft Tonja 

Van links naar rechts: Monique Kuijpers, Ingrid van der Rijt, Majorie Schumacher, Marlies van Boekel, Tonja Heeren, Cindy van de Koevering           Zaalwacht



             

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.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.

 Download de app via één van deze QR codes of zoek 

 in jouw store op: HandbalNL.

App Store Google Play

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. Deze site helpt handballers, al van jongs af aan, 

ook de regels beter te accepteren en juist toe te passen 

tijdens de wedstrijd. Dit leidt tot meer begrip voor de be-

slissingen 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.

      
 Als we net zo goed kunnen handballen als gezellig samen een biertje drinken….

Heren recreanten

Sinds enkele maanden is onze club weer een team rijker, 

na jaren van afwezigheid heeft Helios namelijk weer een 

Heren Recreanten team. Hoog tijd dus voor een kennismaking.

Maar hoe doe je dat als het team (nog) geen wedstrijden 

speelt en de trainingsopkomst nou ook niet bepaald 100% 

is. We willen tenslotte wel zoveel mogelijk heren (op-

nieuw) leren kennen. Dan plan je dus een avond waarbij je 

weet dat de opkomst wat groter zal zijn; een vrijdagavond 

in Brouwlokaal Cravt in Uden. Aanwezig; 9 heren, afwezig 

4 heren, opkomstpercentage: 70%. Lang niet slecht!

Onder het genot van een lekker biertje konden we de 

heren wat beter leren kennen en met hen in gesprek over 

hun motivatie om zich bij dit nieuwe team aan te sluiten. 

Een van de mannen is oudgediende Marcel van Grunsven. 

Marcel is al vanaf het begin van Helios, dus vanaf 1972, lid 

van onze vereniging. Oudere leden kennen hem als vaste 

linkeropbouw van het succesvolle heren team uit de 

jaren ’80 dat toen uitkwam in de 3e divisie. Toen Marcel 

kinderen kreeg (zoon Bram is nu keeper bij het eerste 

herenteam van Bevo dat BENE-League speelt) is hij 

gestopt met handbal. Maar samen met zijn oud team-

genoten heeft hij later, eind jaren 90 in het eerste heren 

recreanten team gespeeld. De mannen van ‘Oud Helios’ 

hadden het weer ouderwets gezellig met elkaar. 

Ze hebben nog zo’n 5-6 jaar recreantencompetitie 

gespeeld en zijn daarna definitief gestopt.



Halverwege 2016 was inmiddels bij onze voorzitter Robert 

Roomer (een van de mannen die er deze avond niet bij 

kon zijn) het idee ontstaan om weer een heren recreanten-

team op te zetten. Uiteraard benaderde hij daarvoor 

Marcel die snel enthousiast was. Zelf handballen was geen 

optie meer, maar training geven aan een groep mannen 

daar was Marcel wel voor te porren. Jammer genoeg zijn 

er momenteel niet genoeg heren op de training, waardoor 

Marcel nu (tijdelijk?) gestopt is met training geven.

Naast Marcel waren er nog twee oud handballers aan-

wezig bij deze teamborrel;. Eric Arts en Mark Verkuijlen. 

Trouwens ook afwezigen Roel Ariens en Peter de Louw 

zijn (in meer of mindere mate) oud handballers. Voor Eric 

en Mark geldt dat beiden al een aantal jaren geleden hun 

handbalspullen aan de wilgen hadden gehangen maar deze 

nu toch weer bij elkaar gezocht hebben. Het in teamver-

band sporten is voor hen alle twee een reden om zich aan 

te sluiten bij dit recreantenteam. Mark is sinds hij gestopt 

was (zo’n 6 jaar geleden) wel een beetje blijven fitnessen, 

maar vindt het handbalspel en de bijkomende gezelligheid 

van een team toch een stuk aantrekkelijker dan in je eentje 

in een fitnesszaal. Voor Eric geldt ongeveer hetzelfde, maar 

heeft zich ondertussen ook wel helemaal op het hardlopen 

gestort en inmiddels al enkele halve marathons achter de 

rug. Doordat de recreanten samen trainen met het heren-

team (op dinsdagavond in de Wervel) zijn Erik en Mark 

ook weer in de picture bij dit herenteam. Beiden hebben 

inmiddels alweer meegespeeld met de heren. Maar dat is 

niet het doel, ze willen de heren uit de brand helpen als 

dit nodig is maar ze hopen dat ze snel met het recreanten-

team hun eerste speelminuten kunnen maken.

De overige heren zijn (bijna) allemaal in aanraking gekomen 

met de handbalsport doordat hun kinderen (voorname-

lijk dochters, één zoon) nu handballen. Een opsomming; 

Martijn van Kaauwen, dochter Luna speelt in de C. Renee 

vd Zanden, dochters Iris (C-jeugd) en Tessa (D-jeugd). 

Robert van Ras, dochters Evi (A-jeugd) en Lise (C-jeugd). 

Emile vd Koevering, dochters Terra en Maud, beide C 

jeugd. Erik vd Elsen, dochters Liv (A-jeugd) en Jara 

(D-jeugd). Wilbert van Boekel, dochter Mies (A-jeugd) en 

zoon (!) Gard (D-jeugd). Bij Wilbert moet aangetekend 

worden dat hij in z’n jeugd ook zelf al gehandbald heeft bij 

de KPJ. Ook de dochters van afwezige Patrick Högeman, 

Lotte (net gestopt) en Emma (A-jeugd) zijn handbalsters. 

Inmiddels zijn de eerste handballen en handbaltruien 

tijdens verjaardagen en Sinterklaas al kado gedaan. Toch 

worden ze ook nog wel uitgelachen door hun kinderen. 

De dames A trainen voor de heren, dus enkele meiden 

zien hun vader wekelijks bezig. Maar het mooiste citaat van 

deze avond komt van Erik vd Elsen. Toen hij thuis besprak 

of hij zou gaan handballen moest dochter Liv eerst hard 

lachen, maar later zei ze; gewoon doen pap, je kunt er 

nooit slechter van worden. En zo is het!

De redenen om dan ook daadwerkelijk zelf de handbal op 

te pakken komt redelijk overeen bij de mannen. Uiteraard 

zijn ze redelijk sportief aangelegd en hebben ze vroeger 

altijd gesport of doen ze dit nu ook nog. Dit varieert van 

voetbal (Martijn, Robert en Renee), hardlopen (Emile en 

Wilbert), fitness (Erik), biljarten ( ja, dat is een sport, kijk 

maar naar mijn prijzenkast (!)Renee), wielrennen (Robert) 

tot sportduiken (Emile). 

Allemaal zitten ze regelmatig op de tribune bij hun 

kinderen en vinden ze handbal een erg leuke sport om 

naar te kijken. Maar naar handbal kijken, of het daad-

werkelijk zelf gaan doen is ook nog een stap. In 2016 

werden zoals al eerder beschreven de eerste mannen 

benaderd door Robert Roomer. En toen is het balletje vrij 

snel gaan rollen. Enkele mannen werden enthousiast en op 

de tribune en tijdens de ouder-kind wedstrijden werden 

nog meer fanatieke papa’s benaderd (voor de volgende 

ouder-kind wedstrijden zijn de kinderen van deze papa’s al 

gewaarschuwd!).

Samen sporten sprak al deze mannen wel aan en vanaf 

januari 2017 wordt er nu door de heren recreanten ge-

traind. Op dinsdag van 20.45 - 22.15 uur in de Wervel. 

De bedoeling was om als apart team te trainen. Maar door 

de opkomst bij zowel de recreanten als de heren is dat 

inmiddels omgezet naar een gezamenlijke training. 

De recreanten doen het tijdens deze gezamenlijke training 

trouwens rustig aan zeggen ze om die jonge gasten van het 

herenteam ook wat vertrouwen te geven. 

Inmiddels zijn er ook alweer wat heren afgehaakt. Handbal 

blijkt toch een sport te zijn die enkels, knieën en andere 

ledenmaten niet ontziet. Dus ook van de huidige groep 

moet soms iemand zich even afmelden voor een of enkele 

trainingen. Maar inmiddels is er dus een vaste groep van 

12 trainende mannen ontstaan die gezelligheid hoog in het 

vaandel hebben staan maar ook heel graag samen een 

balletje willen gooien.

De teleurstelling was dan ook vrij groot toen vlak voor 

de zomer besloten werd om het team nu nog niet in te 

schrijven voor de recreantencompetitie. 

Maar deze mannen die we hier in het café troffen hopen 

allemaal dat ze in de komende maanden al wat oefen-

wedstrijden kunnen gaan spelen. Inmiddels hebben ze al 

heel wat “derde helften” gespeeld, alleen hebben ze dus 

nog nooit een 1e en 2e helft gehandbald. Het niveau van 

deze derde helft bij Cravt was vrij hoog, dus als dat ook 

het niveau aangeeft voor die andere twee helften dan zien 

wij een gouden toekomst voor dit nieuwe heren 

recreanten team!



                        Spreekbeurtpakket
Nu onze Nederlandse handbaldames het zo goed doen, 

wordt handbal steeds populairder onder de jeugd. Vooral 

bij meisjes, maar ook bij jongens. Wij zouden het leuk 

vinden als er ook nieuwe jeugdleden bij onze vereniging 

aansluiten. En daar kun jij ons bij helpen! Hoe? Simpel, 

houd je spreekbeurt over je favoriete sport…..handbal! 

Als jij in jouw klas vertelt over hoe geweldig leuk handbal is 

en hoe gezellig onze club is, komen er misschien wel meer 

kinderen op handbal. Dat zouden we super tof vinden!

Verder krijg je stickers, flyers over de spelregels en nog 

veel meer!

Hieronder nog wat tips voor een succesvolle spreekbeurt 

of werkstuk:

 Trek je clubtenue aan en laat je handbal zien in de klas

 Leg de spelregels uit

 Misschien mag je wel een gymles over handbal 

 organiseren? Vraag bij Clem van Lamoen hiernaar 

 voor meer informatie. Hij kan je zeker helpen bij het 

 maken van een handbaltraining of je komen assisteren 

 bij deze training. 

Op de site van het NHV; www.handbal.nl kun je heel veel 

informatie vinden voor het maken van je spreekbeurt over 

handbal. Je kunt daar zelfs een compleet spreekbeurt pak-

ket aanvragen!

In dat pakket zit een poster van iemand van het Nationaal 

Team (en je mag zelf kiezen van welke speler of speelster 

je een poster wilt!). 

Misschien van Tess, of van Estavana. Maar je kunt natuurlijk 

ook kiezen voor een van de mannen van het Nationaal Team.

Laat ons via bijvoorbeeld Facebook weten hoe je 

spreekbeurt is gegaan. We zijn heel erg benieuwd!!

Heel veel succes!



  

We zijn bij helios heel erg blij met al onze vrijwilligers, maar deze keer wilden we onze jeugd vrijwilligers eens extra in de 

spotlights zetten. Zij geven training en/of coachen onze kleinste jeugd en zijn zo een voorbeeld voor deze kinderen. 

We vinden het super tof dat ze dit doen. 

Vandaar dat we ze hadden uitgenodigd voor een vette fotoshoot. Op een koude zaterdagmiddag in een kil en leeg magazijn 

konden ze ondervinden wat het is om fotomodel te zijn. Fotografe Jolanda haalde alles uit de kast om geweldige foto’s van 

iedereen te maken waarvan jullie een paar resultaten hier kunnen zien. Uiteraard hebben de meiden zelf nog veel meer mooie 

foto’s van zichzelf gekregen.

Onze jeugdvrijwilligers zijn (bijna) allemaal meiden die zelf in de A-jeugd spelen. Alleen Lotte is nog C-jeugd.

Jeugd-
vrijwilligers

Britt Adam 
coach van meisjes C1, 
zelf lid sinds 2004

Senja Arts
coach van meisjes C1, 
zelf lid sinds 2011

Floor Smits
trainer van 
jongens D, 
zelf lid sinds 
2012

Veerle Hendriks 
 trainer van F- en E-jeugd, 

zelf lid sinds 2010

Aike Adam 
coach van E-jeugd, 
zelf lid sinds 2006



   
Liv van den Elsen 
coach van E-jeugd, 
zelf lid sinds 2011

Lotte Kuijpers
trainer van F- 

en E-jeugd, 
zelf lid sinds 2013

Mies van Boekel
trainer van meisjes D, 

zelf lid sinds 2008
Janneke van de Broek
coach van jongens D, 
zelf lid sinds 2009

Contributie informatie
De contributiebedragen en inschrijfgelden zoals deze per 
1 juli 2017 gelden:

Leeftijdscategorie Contributie (per kwartaal) Inschrijfgeld
19 jaar en ouder € 55,50 € 15,00

16, 17 en 18 jaar € 49,50 € 15,00

13, 14 en 15 jaar  € 46,50 € 15,00

10, 11 en 12 jaar € 42,00 € 15,00

8 en 9 jaar €  37,50 € 15.00

6 en 7 jaar € 26,25 € 15,00

5 jaar en jonger € 21,00 € 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 hand-

balvereniging zijn € 2,50 administratiekosten verschuldigd.

Rekeningnummer
De contributie dient per 3 maanden 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 adminstratiekosten verschuldigd.

Betalingen kunnen geschieden via:

NL17 RABO 0313 2178 90 - 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 tus-

sentijds te stoppen benadeel je je team voor de rest van het 

seizoen.



jeugdweekend



             supervrienden 

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.crossnetworks.nl

www.qpcschoonmaak.nl

www.udo-dakbedekkingen.nl

www.intersportsuperstore.nl

Teamsponsoren

Udense Dakbedekkings Onderneming
www.udo-dakbedekkingen.nl



             

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

Bedrijfsvrienden adverteerders

www.xl-company.com www.klimaatschaal.nl 

www.wolbert-fysio.nl www.dwpt.nl
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