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Achilles Nieuws, nieuwe stijl
Het seizoen 2020-2021 is nu al bijzonder. We zitten midden in
Corona tijd. De kantine was nog niet open, of we moesten alweer
dicht. Het doet me beseﬀen hoe ﬁjn het is om te kunnen sporten. Een
club als Achilles is waardevol. Het geeft ruimte aan de behoefte aan
contact en ergens bij horen. De club dat zijn we met elkaar. Laten
we elkaar in de gaten houden. Opzoeken, al is het virtueel.
Dit seizoen kent ook in andere zin een unieke start. Samen met het
NHV gaven we op grote schaal clinics op basisscholen in Gorinchem
Oost. Je leest hierover verderop meer. In dit clubblad geven we ruim
baan aan Ellen. In een prachtig interview neemt ze ons mee in 25
jaar bestuurswerk. Al een kwart eeuw actief achter de schermen.
Ellen, heel veel dank hiervoor!

We zijn benieuwd
naar je reactie. Die
kun je sturen naar de
redactie die in handen
is van Hanna.

We nodigen je uit om dit clubnieuws door te lezen. Het biedt via QR
codes ook uitstapjes naar online content.
Dit jaar is er geen nieuwjaarsreceptie. Daarom wenst het bestuur je
nu al ﬁjne feestdagen en een mooi, sportief en vooral gezond 2021.
Henry, Ellen, Eleonora, Gretha, Miranda, Hanna, Harry
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De huidige jeugd en volwassenen zijn
aanzienlijk minder ﬁt en motorisch vaardig
dan voorheen. Zij missen het plezier in
bewegen. Het ASM geeft een andere
betekenis aan beweegarmoede: We bewegen
niet alleen te weinig, maar vaak ook te
eenzijdig.

Studies laten zien dat (top)sporters in hun
jeugd vaak veel verschillende sporten hebben
gedaan en daar hun voordeel uit halen voor
hun prestaties. Deze variatie verkleint ook de
kans op blessures en draagt bij aan een leven
lang gezond bewegen.

ASM: Een andere manier van
denken over sporten, spelen en
bewegen.
Veel sporters zijn groot geworden met het
idee dat je je moet specialiseren. Als je heel
vaak iets oefent, word je er beter in. Dat is heel
lang de basis geweest van vrijwel alle sporten.
Handballers leren alleen handbal.
Dit denken is veranderd. Het helpt om
bewegingen te leren van “aanpalende
sporten”. Je leert dan de grondvormen van
jouw sport nóg beter uit te voeren.
ASM (Athletic Skills Model), is hierop
gebaseerd. Achilles gaat ASM toepassen
zodat we “van jong tot oud” voortdurend
uitgedaagd worden om bewegingen nét iets
anders uit te voeren om succesvol te zijn.
Robin Oostdam, fysio therapeut gaat deze
opleiding namens de vereniging volgen. Ook
Mattijs van Gelder heeft er ook al kennis mee
gemaakt. Via train de trainer gaan onze trainers
elkaar versterken.
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Walking handbal, aanwinst voor onze club!

luister naar onze playlist op Oldstar
Radio (4 december 2020)
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100 uur clinics, dankzij het NHV
September, de sportmaand in Gorinchem.
Achilles heeft in samenwerking met NHV, Gemeente
Gorinchem en 4 basisscholen, gedurende 3 opvolgende
weken GOALCHA geïntroduceerd.
Als nieuwe handbalvorm. GOALCHA kan met een speciale
zachte bal gespeeld worden op schoolpleinen, tijdens de
gymles, of bij GHV Achilles, uiteraard. Dit initiatief kreeg
de naam “Gooi jij de bal door”, en werd enthousiast
ontvangen op de basisscholen.
Aan het eind van de clinic, ontvingen de scholen het
GOALCHA pakket, bestaande uit 15 ballen en een
lesprogramma, waar de leraren zelf mee aan de slag
kunnen. De deelnemende scholen waren IKC, Merweplein,
Jenaplan, Graaf Reinald en de Regenboog.
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“

Onze C jeugd krijgt
spelregel kennis.
Wil je als ouder of supporter (of speler)
het spelletje óók beter leren begrijpen?
Kijk dan eens op handbalmasterz.nl
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Brede school Dalemplein.

Op 1 december is de
eerste paal voor de nieuwe brede school in Hoog Dalem
geslagen. De hoofdrol bij deze feestelijke handeling was voor
kinderen van Stichting Kindercentra Gorinchem, Christelijke
basisschool De Regenboog en Montessorischool Hoog Dalem.
Met een symbolische opblaashamer haalden kinderen elkaar bij
de verschillende locaties op en renden gezamenlijk naar de
bouwlocatie.

Waardevol voor onderwijs, sport en ontmoeting.

De brede school vormt een
waardevolle toevoeging aan Gorinchem-Oost als plek voor onderwijs, sport en ontmoeting. Het wordt een
brede voorziening met hoogwaardige faciliteiten. In dit plan wordt door alle betrokkenen de groei van het
kind en de samenwerking met de wijk centraal gesteld.

Verbinding met de wijk.

De sportzaal in de brede school is een aanwinst voor Gorinchem Oost.
Een plek om te trainen, oﬃciële wedstrijden te spelen en een plek om elkaar te ontmoeten. In samenwerking
met GHV Achilles en basketbalvereniging Goba kunnen we deze ambities in de toekomst gaan realiseren.
Dalemplein moet dus een veilige en vertrouwde plek worden voor iedereen. Een plek waar buurtbewoners en
verenigingen een actieve rol krijgen, want er is veel mogelijk. Denk bijvoorbeeld aan kaartclubs, taalles, een
huiswerkklas of informatieavonden. De komende periode gaan we met alle betrokkenen aan de slag om met
elkaar te komen tot een concreet plan. Voor nu wensen we iedereen hele ﬁjne dagen en een goede
jaarwisseling, blijf gezond en we spreken elkaar in 2021!

Joost van der Geest, Wethouder sport Gorinchem
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Interview met clubicoon Ellen
Hi Ellen,
Leuk dat je wilt meewerken aan het eerste interview. We willen je
graag nóg beter leren kennen.
Vóór het Achilles avontuur waren jullie toch ook betrokken bij een
andere vereniging? “Ja bij de Speeltuinvereniging in de Lingewijk. Dat
was mijn honk! In deze periode hebben we veel gevaren met de
kinderen. Wim was daar dol op.
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Handbal begon bij Rajender. Door schoolhandbal kreeg hij kriebels en
zo is het leven met Achilles begonnen. Pa was ook keeper geweest en ik
zag voetbalkeeper niet zag zitten". Dus “stuurden” we Rajender
richting handbal. We waren trotse ouders want Rajender was écht
goed. We zijn besmet geraakt met het “handbal virus”. “En bestuurlijk
gezien, ben ik inmiddels al 25 jaar heel betrokken bij Achilles, met heel
veel plezier”!
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Perfectionistisch, Eerlijk, Verlegen en Bescheiden, Ze
zal niet snel op de voorgrond treden en doet graag
achter de schermen haar “ding”. Maar verlegen, niet
echt. Praktisch ingesteld, denkt vooruit en wil alles
klaar hebben op het moment dat het nodig is. “Stel
nooit uit tot morgen wat je vandaag kan doen”. “Ik kan
wel uitstellen, maar ik werk ook graag onder stress
omdat dit ook veel energie en adrenaline geeft om iets
af te maken”. Kan soms bazig zijn: Trek je je hier iets
van aan? “Neen…… want zo bedoel ik het ook niet. Dit
is mijn eerlijkheid.

Analyseren: Kenmerkend voor Ellen zoals ze als
bestuurslid te werk gaat. “Ja dit heeft altijd zo bij
mij gewerkt. Van buiten kalm, van binnen stress:
“Ja vroeger wel, met name toen de kinderen klein
waren en je altijd onder stress moest werken. Het
huis moet schoon zijn, de kinderen moeten op tijd
alles hebben. Maar het hoeft eigenlijk helemaal
niet. Je moest vroeger van alles doen, omdat je dit
zo meekreeg van je ouders. Ik zeg nu tegen ze, als
je kinderen krijgt geniet er alsjeblieft van!”

Betrouwbaar: “Ja dat ben ik wel ja. Ik ga geen
problemen uit de weg. Ik heb ook altijd mijn
mening die ik ook in een discussie gebruik. Je
hoeft het niet met elkaar eens te zijn, maar wel de
dingen uitspreken naar elkaar en dan toch naar
elkaar toekomen. En als iemand mij iets in
vertrouwen vertelt, zal ik dit nooit, naar buiten
brengen. Iedereen kon bij ons (Ellen en Wim)
aankloppen, we konden het niet oplossen, maar
wel aanhoren”.

Een duidelijke mening: “Ik schroom niet om mijn
mening te geven, omdat mensen weten wat ze aan je
hebben, of ze het leuk vinden of niet. En hier kunnen
we met elkaar over discussiëren”.
Wat is je functie bij Achilles? In principe het
secretariaat, maar ik ben langzaam aan het afbouwen.
Het is nu noodzaak om de taken over te dragen aan
een ander bestuurslid. Achter de schermen kan ik de
nieuwe secretaris inwerken. Ik ken het klappen van de
zweep, en kan zo mijn kennis overdragen”.
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Heb je zelf ook gehandbald?

Wat vind je leuk aan het wedstrijd (secretariaat)?

“Nee, ik wilde het niet, omdat ik 3
kinderen had en dus druk genoeg,
en ik kon het niet. Als kind brak ik
tijdens het turnen bij OKK, mijn
arm en kon ik niet meer sporten. Ik
stond liever langs de kant, lekker
schreeuwen…. hahaha.

“Ik denk het dingen doen. Het weten wat er speelt. Ik wil dat het
goed loopt. Internet was toen niet zo belangrijk. 1x per week ontving
je post van de bond, dat was het. Nu moet je iedere dag kijken.
Daarnaast deden Wim en ik samen Kantinebeheer. We vonden het
samen gezellig om leuke dingen te organiseren”.

Ik ondersteun liever. Dat geeft
voldoening. Toen Wim coach werd
van het herenteam verzorgde ik
het fruit in de rust. We reden het
hele land door naar wedstrijden, en
eigenwijze Wim moest voorop.
Zonder tomtom!”

Er zijn veel mensen bij Achilles die weten
dat je ziek bent. Is er nog iets wat je zelf
kwijt wilt? “Ik wens en vertrouw erop
dat de saamhorigheid en gezelligheid
hetzelfde zal zijn in het nieuwe gebouw”.
Ware Clubliefde = Er zijn voor elkaar!
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De jeugd van trainster Cora en
hulptrainer Blerta

Het G-Team kijkt uit naar
11-13 juni 2021 Special Olympics.

De D jeugd is een groeiende groep. Voor haar
maatschappelijke stage helpt Blerta de training
nóg leuker te maken.

Ons G-team is extra voorzichtig in deze corona
tijd. En dat is slim. Ze kijken nu al uit naar juni
2021. Dan gaan ze weer knallen.
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De bouw is begonnen!

2021

Eerste paal
Youtube
ﬁlmpje

Zoals het er nu naar uitziet gaan we laatste kwartaal 2021 naar Gorinchem
Oost. Het is een uitdaging. Ook de samenwerking met Goba en de gemeente
neemt steeds vastere vormen aan. Zo zetten we stappen om de een stichting op
te richten die de kantine gaat beheren. Voor die stichting zoeken we
bestuursleden. Wil jij aan de start staan van een uniek en belangrijke
ontwikkeling. Laat het ons dan weten.

Help jij onze mooie club ?
Scheidsrechter zijn is leuk en leerzaam!
"Scheidsrechter zijn is goed voor je: je werkt aan je persoonlijke
ontwikkeling, je leert om te gaan met onverwachte situaties, je
leert snel beslissingen te nemen, je krijgt meer zelfvertrouwen
en je leert om te gaan met emoties. Het is dus niet alleen leuk,
maar ook leerzaam! De club steekt je in een mooi tenue dat
jouw leiding onderstreept.
Als scheidsrechter leid je de wedstrijd in goede banen. Spelers
en toeschouwers kunnen zien en ervaren waar het allemaal om
draait: lekker handballen.
Als scheidsrechter ben je onderdeel van het spel.
Jij zorgt ervoor dat iedereen plezier
beleeft aan het spel.Je leert leiding
geven en omgaan met druk.
Belangrijk is dat je er zelf plezier aan
beleeft. Daarbij vinden veel
scheidsrechters dat wat ze op het
veld doen óók in hun verdere leven
en carrière van pas komt.

Help jij het
Wedstrijdschema
soepel te laten verlopen?
Gewoon thuis, op een laptop en soms
ook vanaf je mobieltje door het sturen
van een appje. Je kunt zelf je eigen tijd
indelen. en je krijgt steun van mensen
die er ervaring mee hebben. En het
kost niet veel tijd. Je leert ook nieuwe
mensen kennen en doet nieuwe
vaardigheden op. Wil jij meer weten en
het eens proberen of het bij je past? We
zijn een en al oor…..!
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Trainers en hulptrainers gezocht..

Je maakt deel uit van de trainersgroep die elkaar steunt.
Er zijn hele mooie opleidingen te volgen, gewoon thuis
achter je computer. Zit je nog op school, dan werkt het
ook als maatschappelijke stage. Wil jij meer weten en het
eens proberen of het bij je past?

Na een workout voel je je super!.
Je bent blijer en hebt meer energie.
Maar wist je dat dit ook voor de trainer geldt?
Het geeft een kick als je jouw groep iets hebt
aangeleerd. Het is een uurtje per week,en als het
een keer niet uitkomt, geen probleem want je
doet het samen met een maatje. Je leert er veel van.
Hoe je iets duidelijk uitlegt? Welke oefeningen
zorgen voor plezier?
En .. je krijgt ervoor betaald. Gewoon in euro’s.
Je hoeft ook geen handballer te zijn. Het gaat
vooral om goed omgaan met jouw groep.
Heb je een goede klik met kinderen tot 6 jaar, of
juist met kinderen op de basisschool. Achilles
heeft alle leeftijdsgroepen dus kies wat het beste
bij je past.
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Nieuwe opleidingen, ze zijn leuk!
Achilles is aangesloten bij het Nederlands Handbal Verbond. Achter de schermen hebben zij gewerkt aan
een heel nieuwe lijn met opleidingen voor iedereen die meer wil weten van onze mooie sport. Het zijn
online modules die je vooral thuis kunt volgen. Het is voor iedereen. Ouders, leden, oud-leden.
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Jeugdscheidsrechter
In deze online cursus leer je
de spelregels, maar ook hoe
plezier kunt hebben om
leiding te geven en nemen
van beslissingen.

Onderdeel van de nieuwe
trainersopleiding is de
module coach. Volledig
digitaal te volgen met
interessante onderwerpen.

Begeleider, ook een beetje
opvoeder is er voor iedereen
die direct of indirect met
jeugdsporters omgaat. Wat
zorgt ervoor dat zij plezier
hebben?

Wil je meer weten?
Ga dan naar deze website:
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Blijf ﬁt, blijf gezond.

Hollywood trainer Jeanette Jenkins.
60 min. workout

Door Covid geen actie via de club. Bak ze zelf.
●
●
●
●
●
●
●
●

1.
2.
3.
4.

500 ml lauwe halfvolle
melk
500 gr bloem
1 zakje gedroogde gist a
7 gram
4 eetlepels lichtbruine
basterdsuiker
1 ei
snufje zout
1 ﬂes zonnebloemolie
Optioneel: 150 gr
krenten of 2 appels in
stukjes

1.
2.

3.

Laat de krenten 15 minuten wellen in water. Roer de gedroogde
gist en de suiker door de melk en laat even wellen.
Zeef de bloem in een beslagkom en voeg een snufje zout toe. Giet
langzaam de melk met gist er bij en klop met een mixer met
deeghaken tot een plakkerig beslag. Mix het eitje er bij en schep
daarna de krenten er door. Dek de kom af met een vochtige doek
en laat 60 minuten rijzen. Het beslag moet ongeveer 2 x zo veel
worden.
Verhit de zonnebloemolie op 180 graden. Schep met water
bevochtigde lepels (of een ijslepel) een bol beslag in het vet. Na
een paar seconde zie je de oliebol nog iets groter worden en komt
hij naar boven drijven. Keer regelmatig om. Na ongeveer 6
minuten zijn de oliebollen goudbruin en gaar van binnen. Laat ze
uitlekken op keukenpapier en bestrooi met poedersuiker.

Laat de krenten ook eens in rum wellen voor een lekkere smaak.
Laat het deeg rijzen op kamertemperatuur, bij een te warme
temperatuur rijst het te snel en komen er te veel bellen in het
beslag, bij een te lage temperatuur rijst het deeg te weinig.
Gebruik voor oliebollen met appel goudrenettes,
deze zijn lekker stevig en zuur
en geven een frisse smaak aan de oliebol.
Het beslag is erg plakkerig, gebruik daarom 2
met water bevochtigde lepels om
het beslag in de olie te laten glijden.
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Achilles
Handbal
Coach
Speler
Team
Ballen
Fluit
Aanvallen
Verdediging
Trainer
Gezelligheid
Kantine
Klein
Hoek
Zaal
ASM
NHV
Goalcha
Jeugd
G-Team

19

Redactie:
Hanna Esajas
communicatie.achilles@gmail.com

Leuk als je reageert.

Sponsors bedankt !

Ben je ondernemer, en gaat het je ondanks deze nare tijd, toch voor de wind?
Misschien wil je ons dan een extra zetje geven, zoals ook onderstaande ondernemers dat doen:
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