
De jongens en meiden van de GD 1 

ESC’90 
 

Vorig jaar na de meivakantie zijn wij als trainers een 

nieuwe uitdaging aangegaan: 

‘Het trainen van de  GD 1’ 

Al snel waren we erachter dat dit team bestaat uit 

leergierige en enthousiaste spelers. 

 

De eerste trainingen op het beachveld hebben we 

elkaar goed leren kennen en het was een goed begin 

van een ‘super’ leuke samenwerking met niet alleen de 

trainers, maar zeker ook de spelers onderling! Vanaf 

de eerste trainingen werd er hard gewerkt en veel 

geleerd. Tijdens de eerste toernooien kon je zien dat 

het nog wennen aan elkaar was. Er werden 

wedstrijden verloren en gewonnen. 

 

We hadden afgesproken dat we in de laatste week van de zomervakantie met de 

voorbereiding van handbalseizoen 2017/2018 zouden beginnen. De aftrap waren twee 

trainingen in de achtertuin van Miriam en aansluitend werd er in het weekend 

deelgenomen aan het toernooi in Raamsdonkveer. Hier stond plezier maken en elkaar 

beter leren kennen centraal. Maar de drive van dit team werd meteen duidelijk: dit 

team wil winnen en dat hebben ze dan ook een aantal keren gedaan. 

Wij, Bart en Miriam, wisten waar we aan moesten werken en gingen aan de slag. Met nog 

twee toernooien als voorbereiding te hebben gespeeld waren we klaar voor de 

competitie! 

 

Ook het jaarlijkse jeugdkamp van 

ESC’90 was bij uitstek een 

gelegenheid om als team naar elkaar 

toe te groeien. Dat weekend hebben 

ze diverse leuke en spannende 

activiteiten ondernomen. De kans om 

elkaar beter te leren kennen is met 

beide handen aangegrepen, want van 

slapen is niet veel gekomen, maar dit 

mocht de pret niet drukken. 



 

Daarna was het dan eindelijk zover: de eerste competitiewedstrijd! Nu moest het gaan 

gebeuren. Zwart-Wit was de tegenstander. Tegen deze ploeg hadden wij in de 

voorbereiding al gespeeld met wisselende resultaten. Het was meteen een moeilijke 

wedstrijd. Wij mogen wel zeggen dat er op het veld niks lukte en wij effe ‘de draad 

kwijt waren’! Deze wedstrijd ging dan ook ruim verloren en de teleurstelling was groot. 

Niet zozeer het verlies, maar het spel van het team was ‘niet goed’, een conclusie die ze 

zelf trokken. Reden genoeg voor de spelers om nog harder te trainen. In de eerste helft 

van de competitie maakten we kleine overwinningen en klommen zo naar de top! 

Het feit dat ze dit hele seizoen 

hard en goed gewerkt hebben, 

resulteerde er in de tweede helft 

van de competitie in dat we het de 

tegenstanders erg moeilijk maakten 

met het snelle samenspel. Het kwam 

vaak voor dat het verschil met de 

tegenstander zo groot was dat we 

met een speler minder in het veld 

stonden te verdedigen.  

Vorige week kwam de ultieme 

beloning voor het team in de vorm 

van het kampioenschap.  

 

Wij, als trainers genieten iedere week weer. Een team dat altijd met vol enthousiasme 

aanwezig is en als spelers stuk voor stuk gegroeid zijn in hun spel. Trots en heerlijk om 

hier deel van uit te maken!  

 

 

Miriam en Bart 


