HC EAGLES AARSCHOT WIL
EEN VOORBEELD VOOR DE
REGIO WORDEN

S

tarten met een nieuwe handbalclub is geen
sinecure. Vraag het maar aan voorzitter Luk
Willekens van HC Eagles Aarschot. Net op het
moment dat je denkt dat je goed bezig bent,
besluit een groepje van een zevental meisjes dat de
overgang naar de middelbare school niet langer te
combineren valt met handballen. Daar sta je dan!
Maar iemand met heel wat ervaring zoals Luk laat
zich niet ontmoedigen door één tegenslag, want dit seizoen wordt er gestart met een ploegje JM12 en het ledenaantal is intussen weer gegroeid naar meer dan dertig jonge
handballertjes.

De voorzitter heeft er zelf een twintigtal jaren actief handbal opzitten bij o.a. Meeuwen, Leuven en
Haacht. Maar ook na zijn actieve spelerscarrière
bleef de microbe kriebelen en blijkbaar wist Gerrit
Vertommen van het VHV-secretariaat dat Luk al wel
eens jeugdploegjes getraind had. “Vier jaar geleden
begon ik bijgevolg als jeugdtrainer bij Aarschot, een
club die amper twee jaar bestond. Maar ik voelde dat
hier positief kon gewerkt worden, zeker met de hulp
van enkele bestuursleden zoals onze secretaris Bart
Noppe.”

terrein. Daarom zijn we
blij dat we met ons
dertigtal leden voortaan terecht kunnen in de nieuwe
sporthal van de Sint-Jozefsschool, waar we zowel op
dinsdag- en donderdagavond anderhalf uur kunnen
trainen in een volledige zaal. Echt wel nodig als je met
een 20-tal spelertjes komt trainen.”
Luk Willekens is intussen wel tevreden over de hulp
van een aantal betrokken mensen. “We krijgen steeds
meer steun van de ouders, o.a. op onze jaarlijkse
familiedag en sommigen proberen we te overtuigen
om het ook eens te proberen als tafelofficial. Maar
daarin moeten ze natuurlijk begeleid worden. Toen ik
naast trainer ook voorzitter werd, kwamen daar een
aantal administratieve en representatieve taken bij. Ik
probeer zo veel mogelijk met secretaris Bart Noppe
af te spreken waar we naartoe willen. Hij is ook niet
altijd beschikbaar om familiale redenen, maar hij helpt
waar het kan en hij bracht intussen ook al een nieuwe
jeugdtrainer aan. Ook van Gerrit Vertommen blijven
we steun ondervinden, omdat hij ook meer weet heeft
over subsidies en de hele papierwinkel die erbij komt
kijken. Wij zijn nog niet toe aan sponsoring en proberen onze club boven water te houden door de organisatie van allerlei activiteiten, zoals al sinds een viertal
jaren ook een succesrijk zomersportkamp.”

Probleem bij jonge clubs is dikwijls dat ze geen vast
recruteringspatroon bezitten. Hoe doen ze dat bij de
‘Eagles’? “Toen er vorig jaar een aantal leden afhaakten, heeft Gerrit ons flink geholpen door initiatielessen
te geven in de Aarschotse scholen. Samen met de
stad Aarschot deden we aan een scholencompetitie
mee. Ook op de buitenspeeldag voor kinderen in onze
stad waren we aanwezig. We hebben een vriendjesdag, waarop ieder lid iemand mag meebrengen om
eens te testen of handbal iets voor hem/haar is. Via
Facebook trachten we onze sport te promoten. September is ook de maand van de sportclub en dat
schijnt echt wel aan te slaan. We trainen opnieuw met
meer dan dertig leden. We hebben een JM12-ploegje ingeschreven met wel eens iemand erbij van een
iets oudere leeftijd. Ik moet dan ook de clubs in onze Wat verwachten ze bij de ‘Eagles’ (vogels die steeds
hoog vliegen) over de toekomst van HC Aarschot?
reeks danken voor hun begrip.”
“Wij willen in de eerste plaats de kinderen leren handOmdat er nu ook opnieuw meer kinderen komen proe- ballen. Er komen trouwens regelmatig nieuwe spelers
ven van het handbal, zal Aarschot opnieuw een be- die in het voetbal hun draai niet vinden. Winnen of
roep doen op de beproefde middelen: meedoen aan verliezen is in eerste instantie niet belangrijk. Plezier
toernooitjes voor JM10 en JM12-jongeren. “Maar het hebben in het spelletje des te meer. Op langere tervoornaamste is bij ons wel dat iedereen het graag mijn willen we natuurlijk onze jeugdwerking verder uitmoet blijven doen en dat ze plezier beleven aan hun bouwen en dromen wij ervan om binnen vijf, zes jaren
sport. Door het feit dat we stilaan weer groeien, zijn te kunnen starten met een seniorenploeg. Ik denk dat
we ook op zoek naar vrijwilligers of trainers die ons er in onze streek nog veel progressie mogelijk is qua
willen helpen in de opleiding van deze jongeren. Het aantal leden, want buiten Haacht heb je niet zo heel
is natuurlijk leuk dat de club groeit, maar dat zijn dan veel handbal in de buurt. De streek Diest-Scherpenbijkomende problemen.
heuvel is op dat gebied nog onontgonnen gebied. Wij
kijken dan ook met een positief gevoel naar de toeVroeger konden we trainen in sporthal De Demer- komst.”
vallei, maar dat moest dan gebeuren op 1/3 van het
(mc)

