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“En toen gooide hĳ al die gegevens – ruim 200 bladzĳden – op mĳn tafel en zei:
‘Piet, maak daar maar een boek van’ en daarmee kon ik het stellen,” lacht Piet
Cosemans, gedurende vele jaren de ludieke collega van Luc.
“Ik heb al die details niet gelezen, want dat was veel te droog. Ook om er een
boek van te maken. En toen kwam ik op een ander idee. Weliswaar aan de hand
van de gegevens van Luc besloot ik interviews te maken met vĳf spelers,
speelsters, trainers, bestuursleden, maar wel zo dat ze de ganse 50 jaar zouden
dekken. Ik heb er ook een half jaar aan gewerkt.”
Luc Smeets had zich geen beter auteur kunnen bedenken. Wie Piet al een tĳdje
volgt, herinnert zich zeker zĳn schitterende cursiefjes die hĳ elke avond voor de
VRT Radio debiteerde tĳdens de Olympische Spelen. Of zĳn repliek toen hem
op diezelfde radio bĳ de rust van een wedstrĳd op Sint-Truiden gevraagd werd,
wat er in de eerste helft gebeurd was. Waarop het legendarische antwoord van
Piet kwam: “Niks gebeurd. 0-0. Terug naar de studio.”
Grappig, maar ook getalenteerd in het schrĳven en de laatste jaren ook in het
begeleiden van mensen die een bepaald boek lazen.
Wat heeft Piet onthouden bĳ het schrĳven van het exclusieve boek “Initia
Hasselt 50 jaar. Hart&handbal”?
Piet Cosemans: “Initia Hasselt is echt zo’n familieclub. Dat is algemeen
geweten. Maar waar ik eigenlĳk tot dan nog niet bĳ had stil gestaan, is de
vaststelling dat het hart van de club eigenlĳk de vrĳwilligers zĳn. De mensen aan
de zĳlĳn, de medewerkers aan een mosselfestĳn waar al eens onterecht lacherig
over gedaan wordt, zelfs de mensen die ook van buitenaf hun steun aan de club
verleenden. Zĳ vormen de échte kern van de club.”
Maar ik veronderstel dat ook de prestaties van de club vrĳ uniek zĳn…
“Zeker. Dertien titels bĳ de mannen, twaalf bĳ de vrouwen. Dat spreekt voor zich
en dus denk ik dat je Initia Hasselt gewoon de beste club van het land kan
noemen. Maar ik moet er dadelĳk aan toevoegen dat er in de prestaties ook een
golfbeweging zit. De club kwam tot een redelĳk snelle opgang en al vanaf 1983
volgden de eerste titels. Maar dan volgde er weer een mindere periode, gevolgd
door zeven titels op rĳ met de fantastische generatie uit de jaren ’90.”
Hoe kwam de club eigenlĳk tot stand?

Ruim drie jaar had Luc Smeets eraan besteed
om alle gegevens, alle spelers en speelsters,
alle wedstrĳden, klassementen, statistieken
uit 50 jaar Initia Hasselt te vergaren

“De club werd gesticht op 18 juni 1971 dankzĳ een aantal leraren L.O. in het
Sint-Jozefcollege, met ex-BOIC-directeur Piet Moons als promotor van het
handbal. Er waren zestien mensen nodig om een club te stichten, maar daarmee
was er natuurlĳk nog geen ploeg. In de beginjaren kwamen ook de mensen uit
het zwemmen, het basket of het voetbal meedoen.
Piet, die intussen ook leraar werd aan het college, ontpopte zich tot een
handbalspecialist en daarvoor trok hĳ o.a. naar de universiteit van Belgrado,

want Joegoslavië was op dat moment gewoon wereldtop. Door die contacten heeft hĳ later ook
nog enkele trainers naar hier gebracht.”
Dat werkte schĳnbaar ook inspirerend voor een trainer als Jos Schouterden?
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“Jos zit wel in alle geledingen verbonden bĳ de club. Vroeger en nu nog. In navolging van Piet
Moons trok hĳ in de vakanties naar Joegoslavië. Vrouw en kinderen logeerden aan de kust en
Jos trok naar de handbalcursussen. Hĳ verstond de taal helemaal niet, maar na de middag
waren er praktĳklessen, waar Jos heel veel van opstak. Enthousiast kwam hĳ ermee terug naar
België, waar het – naar zĳn zin – allemaal niet
snel genoeg ging. Maar Initia werd wel
vervolmaakt en versterkt met spelers uit eigen
land (o.a. Jaak Schuurmans van Neerpelt) en uit
het buitenland (o.a. de Pool Wojczak).”
Volgde de club een bepaalde politiek in al die
jaren?

Je ontdekte beslist een aantal leuke, straffe anekdotes…
“Een mooie is wel het verhaal van de Roemeen Dragonitza, die nog bevriend of familie was van
het toenmalige staatshoofd Ceaucescu. Bĳna twee jaar heeft deze topper bĳ Initia gespeeld,
waar Jos Schouterden en Eddy De Smedt toen co-trainers waren. Ze werden bĳ het bestuur
geroepen. Er was geen geld meer en er was maar één oplossing, nl. Dragonitza trainer maken
en zo gebeurde het.”
Ook de vrouwenploeg van Initia Hasselt was jarenlang legendarisch?

“HET HART VAN
DE CLUB STAAT
AAN DE ZIJLIJN”

“Zeker. Ze hebben altĳd ingezet op jeugd. Dat begon uiteraard met de collegejongens uit
Hasselt. Maar het was ook de verdienste van de licentiaten L.O. dat ze ook verder keken en b.v.
zorgden voor wetenschappelĳk verantwoorde trainingen en voor bekwame begeleiders. Eind
van de 70’er jaren werd het verband met de studies gelegd en de spelers/speelsters moesten
zelfs hun schoolrapport voorleggen. Dat was natuurlĳk ook vooruitlopend op hetgeen ouders
zouden gezegd hebben: ‘Slecht rapport, thuis blĳven’.”

“Absoluut. Weet je dat die ploeg tussen halfweg de 80’er jaren en 1996 tien jaar
op rĳ kampioen speelde en zelfs gedurende 240 wedstrĳden op rĳ ongeslagen
bleef? Meestal ook weer met Jos Schouterden als trainer. En dan was er ook nog
het verhaal van Marleen Ceyssens, die als jonge speelster in Hongarĳe ging
spelen, er een heel ander leventje leidde als professionele speelster, maar er
ingeschreven werd als bedrĳfstolk. Later speelde ze nog in Duitsland, Nederland,
bĳ rivaal Neerpelt en terug naar Initia.”

Was er nog iets dat je bĳzonder opviel?
“ Zeker. De magie bĳ velen om toch aan de top mee te draaien. Want eigenlĳk waren dat wel
topspelers, rekening houdend met de tĳd die ze ‘slechts’ aan hun sport konden besteden. Een
schitterend voorbeeld is in mĳn ogen het verhaal van Wouter Bielen. Na zestien jaar aan de top,
was hĳ er vier jaar mee gestopt, maar toen hĳ nog eens kwam kĳken naar een toernooitje,
overhaalden zĳn vrienden hem om het opnieuw te proberen.

Dat resulteerde ook in de oprichting van de Topsportschool handbal in Hasselt?
“Inderdaad. En ook hier was Jos Schouterden de stuwende kracht en de coördinator. Dat werd
heel ernstig aangepakt. Maar de andere clubs konden dikwĳls niet voorkomen dat hun betere
spelers/speelsters overstapten naar Initia, wat soms tot gemor leidde. Maar toen minister
Muyters in 2012 besliste om niet langer steun te verlenen aan de Topsportschool, zogezegd
wegens te weinig Europese prestaties, zat ook Initia even in de problemen. Ze stelden vast dat
ze een aantal jaren te weinig zelf aan jeugdopleiding gewerkt hadden. Ze zaten bĳgevolg met
een gat, dat niet dadelĳk opgevuld werd. Maar sinds 2016 zĳn ze begonnen met een
jeugdacademie. Dat moet een wissel op de toekomst worden, maar de resultaten kan je
natuurlĳk niet eerder verwachten dan binnen vĳf jaren. Intussen blĳven ze toch pogen zo veel
mogelĳk met eigen jeugd aan te treden.”
Nochtans trok o.a. Initia mee aan de koord om het handbal professioneler te maken.
“Zĳ hebben inderdaad gepoogd om tot een soort semi-professionalisme te komen. Ze hadden
Theo Maes (van de gelĳknamige brouwerĳ en sponsor van Racing Mechelen basket) overtuigd
om de club te sponsoren. Die zag dat – via de Limburgse afdeling Cristal Alken – wel zitten en
er kwam geld om de club verder uit te bouwen. Maar toen Theo toch niet helemaal tevreden was
over de resultaten, stopte de sponsoring na drie jaar en het hele systeem naar
professionalisering werd niet gerealiseerd.”

Dat gebeurde en hĳ haalde toen met Initia de play-offs, maar tĳdens de opwarming van de
wedstrĳd tegen Sasja liep hĳ een zware blessure op. Maar op deze manier wilde hĳ niet stoppen
met handbal. Hĳ had er acht maanden revalidatie voor over, bereikte weer de play-offs, maar
moest dan toch nog de titel aan Sasja laten. Magisch!”
En Luc Smeets intussen? “Mĳn werk is gedaan. Het boek is veilig opgeborgen en kan als
illustratie dienen voor de combinatie tussen erfgoed en sport. Het is nog te koop voor 25€. Wie
nog geen ideeën heeft voor een eindejaarsgeschenk… En vanaf 10 januari stort ik mĳ op de
organisatie van de Virga Jessefeesten in Hasselt, een evenement waarbĳ ik voorzitter ben.”
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