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Voorwoord

Dit boekje probeert het allemaal een beetje. Chronologisch wordt
een overzicht gegeven van sportieve en omkaderende stappen die
de club gevormd hebben zoals ze nu is, gespekt met beeldmateriaal
en verwijzingen naar misschien minder bekende anekdotes. De
bedoeling is vooral om iedereen die ook maar iets met de club te
maken heeft (gehad), een kans te geven om vergeten, bestofte of
verse herinneringen aan de club en zijn mensen boven te halen en
te delen.
Want mensen verbinden is en blijft de hoofdtaak van een
‘vereniging’, of dat nu door sport of iets anders is. Iets wat Handbal
Achilles Bocholt nu al 25 jaar probeert.
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Handbal Achilles Bocholt mag 25 kaarsjes uitblazen! In die
kwarteeuw heeft onze club al vele watertjes doorzwommen en veel
bereikt. Dan mag je al eens rustig terugblikken op wat allemaal
gebeurd is. Maar wat neem je als uitgangspunt? Blijf je bij alom
gekende feiten, zoals je ze in de archieven vindt? Licht je enkele
momenten eruit die tekenend zijn voor al de andere jaren,
beseffend dat het geen pas is om verschillende tijdsperiodes te
vergelijken? Verzamel je enkel verhalen bij sommigen en schets je
daar de evolutie mee, beseffende dat vele anderen dit anders
hebben ervaren?
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Deel 1: De Beginjaren (1987-1992)
De oprichting

Als naam voor de club werd gekozen voor Achilles, de Griekse
mythische figuur uit de 10-jarige Trojaanse oorlog, die als krijger
onsterfelijk werd geacht (maar evenwel in die oorlog stierf door in
pijl in zijn zwakke punt, zijn hiel). Het was toen immers in de mode
om een vlot bijvoegsel in de naam voor een handbalclub te zetten,
zoals bijvoorbeeld de toenmalige topclubs Olse Merksem, Ajax
Lebbeke, Avanti Buggenhout, maar ook de nog steeds
toonaangevende clubs zoals Initia Hasselt, Sporting Neerpelt,
Union Beynoise en Sasja.
De keuze voor het nog niet gebruikte Achilles zagen de toenmalige
handbalkrijgers wel zitten, omwille van enkele belangrijke
eigenschappen – die tijdens de gehele historiek van de club
aanwezig zijn gebleven: dapper, grote vechtlust, plichtsbewust,
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Op 3 augustus 1987 – lang voor de opkomst van e-mails – viel nr.
385 van het wekelijkse magazine Handbal 7 in de bus aan de
Dorpsstraat in Bocholt. Bestemmeling op het etiket was de
nieuwbakken secretaris (en tegelijk penningmeester) van de
‘Nieuwe Klub’ Achilles Bocholt, aan wie het stamnummer 395 was
toegekend. De naam van de secretaris was Danny Aerts, die samen
met de nieuwe voorzitter Koen Nijsen en andere vrijwilligers, deze
nieuwe handbalclub boven de doopvont hadden gehouden.
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sterke ‘haat’ naar tegenstanders maar grote liefde voor vrienden.
Dat deze Griekse held daarbij ook altijd jong en schoon werd
genoemd, liet zeker zien dat enige zin voor zelfspot toen al niet
ontbrak in de Bocholter gelederen.

De keuze voor handbal was in die periode ook geen toeval. De sport
was intussen een volwaardige indoorsport geworden met een
sterke verankering in Vlaanderen en zeker ook in Limburg. De
combinatie van kracht, techniek, snelheid en uithoudingsvermogen
sprak een 15-tal gezonde jonge kerels wel aan om op
zondagmorgen aan de conditie te werken. Vanaf de zomer in 1986
werd er in het kleine sporthalletje van ‘de meisjesschool’ (nu ‘De
Driehoek' genoemd) in Bocholt getraind, onder toeziend
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Als clubkleuren werd gekozen voor het weinig gebruikte groen,
samen met wit; twee kleuren die ook op het gemeentelijk schild te
vinden zijn. Groen en wit zijn – na een heel kleine uitstap richting
blauw-wit – nog steeds de officiële kleuren van de club, hoewel het
wit in de uitrustingen, meestal de kleur van de broekjes, in 1996
werd vervangen door groen en vanaf 2003 door zwart. Onder
invloed van de mode is de lengte van de broekjes intussen ook
gewijzigd, zoals in elke sport sinds de jaren ’90.
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trainersoog van Rudy Ceyssens en Arnaud Marguillier, die laatste
vanuit de VHV.
Zij legden er de pees op en na een jaar hard trainen werd de
kwantiteit en kwaliteit ter plekke voldoende bevonden om een club
op te richten en vanaf september 1987 met een Herenploeg aan
competitie te doen.
De eerste match en de eerste seizoenen

Het begon veelbelovend, met de 2 Johannen – Coninckx en Nijsen –
die Bocholt van zijn eerste doelpunten voorzagen en dicht bij Genk
e
hielden, tot 5-3 in de 10 minuut. Daarna nam de ervaring van Genk
het over en bij 16-5 aan de rust was het al over en out.
Niet dat Bocholt zich liet doen; met 3 gele kaarten en 4 minuten –
tegenover geen enkele bestraffing voor de bezoekers – zal Genk
zeker geweten hebben dat onze mannen zich wilden laten gelden.
De wedstrijd eindigde met 35-8.
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Bocholt startte in het seizoen 1987-1988 logischerwijze in de
e
laagste reeks, de 1 provinciale, met als trainster de Nederlandse
Nel Kremers. De eerste officiële wedstrijd van Achilles Bocholt werd
in eigen huis afgewerkt, tegen de Heren van Genk. Op het
wedstrijdblad stonden ondermeer de secretaris, Danny Aerts en
twee voorzitters uit de clubgeschiedenis (Koen Nijsen en Marc
Smeets).
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e

De wedstrijdgegevens van de 1 match van HAB
De scores van de volgende speelweekends waren gelijkaardig voor
onze Herenploeg. Maar desalniettemin bleef de spirit hoog. In
november 1987 kwam er in Dessel al eens een kleine glimp van
overwinning naar boven – een 27-21 verlies evenzeer – en ook tegen
e
de 2 ploeg van Tongeren waren het wedstrijden met wat meer
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Niemand had verwacht dat er direct zou gewonnen, maar het begin
was gemaakt!
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spankracht. Het team veranderde wel regelmatig van
samenstelling, want er bleef aangroei komen, met ondermeer exvoorzitter Bernard Neyens, Marc Vanmuijsen, Axel Vanbree en
Johan Vrolix.
Maar de eerste officiële Bocholter zege kwam er pas in de
thuiswedstrijd tegen Houthalen 2, op 2 april 1988. De eerste helft
was nog spannend (13-9) maar na de rust walsten onze Heren over
de tegenstand en lieten een ruime 30-19 overwinning optekenen!
Elke veldspeler in dat eerste team was daarbij aan scoren
toegekomen dus het collectief stond er! Het feest achteraf zal bij de
meeste spelers en omkadering nog wel in het geheugen terug te
vinden zijn!

Op deze manier ging het ook in de seizoenen 1988-1989 en 19891990. Bocholt – nog steeds met Nel Kremers aan het roer – haalde
nu wel vaker wat overwinningen binnen, maar de aanpak bleef er
eentje van een occasioneel pintje tijdens de rust of voor de match
toch maar gauw een chocoladereep binnen moffelen om energie op
te doen. Maar de sfeer was opperbest en de after-parties ook altijd
een succes.
De weg naar de sporthallen vinden was soms ook een beleving,
daar kaartlezen in een tijd zonder GPS of een routeplanner op
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Bocholt haalde het einde van het seizoen en hoewel hun plaats in
de eindstand ‘niet schitterend’ was, werd er toch besloten om een
verlengstuk te breien aan de sportieve belevenissen van Handbal
Achilles Bocholt.
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Internet ook een vaardigheid was die men onder de knie moest
hebben – niet altijd van de eerste keer succesvol.

De locatie van Sporthal Bocholt in het officiële VHV-boekje

In het seizoen 1990-1991 werden de Heren stilaan een
e
middenmotor in 1 provinciale, maar het belangrijkste wapenfeit
van dit seizoen was dat er voldoende jongeren naar de
handbalhappenings waren gekomen om een eerste jeugdploeg in
competitie te brengen, de Pupillen. Vanaf september 1990 kwamen
een mengeling van jongens en meisjes uit in de Limburgse Pupillen
jongensreeks.

25 jaar HAB (1987-2012)

De eerste jeugdploegen
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De eerste jeugdploeg van Handbal Achilles Bocholt

De Heren waren in het seizoen 1991-1992 intussen verwikkeld in
e
een spannend duel aan kop van de rangschikking in 1 provinciale.
Onder andere Eddie Brebels, Danny Aerts, Patrick Maas, Lom
Steensels en doelman Benny Booms waren de rangen komen
versterken en deden Bocholt meedraaien aan de top. Tessenderlo,
Diepenbeek en Hamont waren de grote mededingers aan kop van
het klassement. Na zeer spannende en vaak bitsige duels wist
Bocholt op het einde van het seizoen uiteindelijk de tweede plek te
versieren, achter kampioen Tessenderlo. Close, but no sigars, maar
het visitekaartje was afgegeven in handballend Limburg. Dat zou
de jaren erna wel blijken.
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Een jaar later, september 1991, werd een deel van deze groep te
oud voor de Pupillen, maar gelukkig waren er genoeg andere
spelers gevonden om samen met hen een tweede jeugdploeg in
competitie te brengen, de iets oudere Miniemen. Geen vrees voor
de Pupillen, want ook zij konden blijven bestaan. Bocholt speelde
dus al met 3 ploegen in competitie.

9

25 jaar Handbal Achilles Bocholt

25 jaar HAB (1987-2012)

Enkele knipsels uit Het Belang van Limburg 1992
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