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“Doe ons nog maar een Dôrke”
Isidoor Recko, schatbewaarder van 
onze basketclub, is deze zomer 78 jaar 
geworden. Tijd dus om het wat kalmer 
aan te doen.. Neen hoor, wij hebben 
hem niet buitengegooid, integendeel, 
maar hij vond zelf dat het na meer dan 
30 jaar trouwe basketdienst tijd werd 
om de fakkel door te geven. Dôr dus op 
pensioen?? Wat zou het, hij heeft het 
nog altijd razend druk met de kas van 
de seniorenclub op “de Boelvaar” en 
hij is nog altijd bereid om een handje 
te komen helpen bij de verschillende 
clubactiviteiten. Bezige bij dus, maar 
bij ons stopt zijn wekelijks gezoem.

“Het is mij allemaal wat té veel ge-
worden. Eerst zat ik ook nog in de 
beheerraad van het Crutzenhof, dat 
heb ik dan laten schieten, maar op “de 
Boelvaar” moet ik iedere dag aanwe-
zig zijn om de kas op te maken. Daar 
dan ook nog de basket bij, neen jong, 
’t is genoeg geweest. Ze zullen hunne 
plan wel trekken zonder mij.”

Dôr is nen echten Hesselier. En ook 
altijd sportief geweest. “Gevoetbald 
bij den Haiwai, bij Interelectra en bij 
Sporting Alken, maar ook altijd sup-
porter geweest van den Orly. Ik heb ze 
overal weten spelen: in de Ambachts-
school, op het Kerpke, in de sporthal 
van Runkst, in de blaas langs de singel, 
in de blaas in Kuringen, in KTA II en 
nu in de Alverberg. Alles dus meege-
maakt en heel, heel veel plezier gehad. 
Met de bus naar de Walen toen we in 
4de klasse speelden, ieder weekend 
zwaar op stap, want Orly dat was 
meer dan een basketclub. Dat was een 
echte vriendenkring. De mooiste tijd 

vond ik toch op het Kerpke, achter de 
kerk. Jung, toen hadden we geld in kas, 
maar ja, toen hadden we ook ons eigen 
cafeetje. En daar werd flink gedronken, 
dat kan ik je verzekeren. Ik heb dat geld 
altijd mee beheerd en ik moet zeggen 
dat Orly nog nooit in de rode cijfers 
heeft gezeten. Wij waren voorzichtig 
met onze centen. Hebben ooit een speler 
willen kopen (Geert Wauters – later nog 
bij Bree) maar ja, hij was te duur. Dus 
huurden we hem voor een jaartje, dat 
kon toen nog allemaal. Maar echt gekke 
dingen hebben ze bij Orly nooit gedaan 
met hun geld. En zo hoort het ook.”

De mooiste herinneringen ?

“Zondermeer de winterbarbecues die 
wij hebben ingevoerd. Vooral in den 
tijd op het Kerpke waren die buiten-
gewoon gezellig. En dan natuurlijk de 
ploeg met 4 broers Busschotsen. Dat 
waren prachtige tijden, toen hadden 
we echt veel supporters. En ook een 
eigen clublokaal. Wat wij in café ’t 
Koninkse (Kuringersteenweg) allemaal 
verzet hebben valt niet te beschrijven. Ik 
dronk daar altijd cola-tic, maar eigenlijk 

mocht dat niet van mijn vrouw. Dus 
wij noemden dat een “dôrke”. Als wij 
dan ’s avonds naar huis strompelden 
met een paar mensen was mijn vrouw 
altijd verbaasd dat ik zo zat werd van 
die cola. Zes maanden hebben we dat 
volgehouden, toen kwam de aap toch 
uit de mouw, allez, den tic kwam uit 
de cola toen de moeder van de café-
bazin zich verklapte.”

Dôr heeft, voor mannen althans, de 
mooiste job gehad die je je kunt in-
beelden. Na zijn werk bij Interelectra 
werd hij handelsreiziger in mercerie: 
knoopjes, jarretellen, zelfgemaakte 
brillantine (recept nog altijd te ver-
krijgen)  en beha’s. Daarmee bolde 
hij door heel Limburg. De weg wijzen 
naar een sporthal hoefde je hem niet, 
de weg naar Yrseke om jaarlijks mos-
selen te halen ook niet, hij wist het al-
lemaal liggen. Behalve natuurlijk als 
hij teveel “dôrkes” had gedronken.

Meneer Recko bedankt voor al die 
jaren. ’t Was heel leuk, we gaan je 
missen.



Agentschap 
HASSELT - centrum

Stationsomgeving
poort naar een bruisend Hasselt !

Nachtwinkel 
18.00 tot 02.00 uur

Kuringersteenweg 73
011/32.49.32

Zorba the Buddha Market 
Stationsplein 19

011/23.30.69

Ook internationaal telefoneren
Altijd open van 09.00 tot 21.00

Cafe Warson
Biljartclub K.H.O.Z.

2 biljarts 2,30m
2 biljarts 2,84m

Uitbater: Kusters Jos

Open:
alle dagen van 12u tot ...

Zaterdag van 14u tot ...
Gesloten op zondag

Bampslaan 39
3500 Hasselt
tel. 011/22 36 64

FORTIS BANK
Solid partners, flexible solutions

Ridder Portmansstraat 1
3500 Hasselt

Tel 011/24 55 11

Stationsplein 9, 3500 Hasselt

011/22.26.27

Open:  ma t.e.m. vri: 11u-14u, 16u-22u
 zat 16u-21u
 zon-en feestdagen  gesloten

De Volksmacht

Open maandag tot vrijdag
vanaf 7u tot ...

zaterdag van 8u tot 14u
gesloten op zon- en feestdagen

TAVERNE

Verzorgde snacks en dranken

Mgr. Broekxplein 6
3500 Hasselt
011-22 44 56

Uitbaters:
Willy Dirkx

Viviane Ramaekers

William Collet
Coverco bvba

Oude Kuringerbaan 58 - 3500 Hasselt
GSM 0477/77.97.10 - Tel 011/227.200

Fax 011/227.300
info@coverco.be - www.coverco.be

Havermarkt 36
3500 Hasselt

Tel. 011/26 47 00 Fax 011/26 47 09
                    

Elke dag:  9 u 00 - 12 u 00 (ook Zaterdag)
  13 u 30 - 16 u 30 (dinsdag tot 18 u)

TAXI - KOERIER N.V.

dag & nacht

011 - 30 10 20

walenstraat 2 3500 hasselt

Nationale Maatschappij
der Belgische Spoorwegen



KBBC ORLY geniet ook sportieve steun van:

   - Shoe Express    Bampslaan
   - Broers Sourbron   Stationsbuffet
   - Carrosserie Putzeys  St-Truidersteenweg
   - BVBA Crijns   Zonhoven
   - Studio D’Arte   Kermt
   - E.M.A.

“Luc, kun je even depanneren?”
“Voor Orly had ik nog nooit een 
ploeg gecoacht. Wel eens geholpen 
op jeugddagen of een tornooi, maar 
echt een ploeg leiden, neen, dat was 
nieuw voor mij. Vorig jaar hebben 
ze mij halfweg het seizoen gebeld 
om een paar maanden te depanne-
ren. Bestuurslid Richard Dupont 
is geduldig blijven aandringen aan 
de telefoon en uiteindelijk heb ik, 
met goedkeuring van mijn vrouw, 
toegezegd. Nu zijn we een jaar 
verder en zit ik er nog.”

Luc Piccard is trainer-coach van 
de juniors. “Een heel getalenteerde 
groep. Daar zitten een paar jongens 
bij die onmiddellijk in de basis-
ploeg van een tweedeprovincialer 
kunnen meedoen.” En hij kan het 
weten want hij speelt zelf bij 
Cosmo Genk in tweede. Vroeger 
was deze Truienaar aan de slag bij 
STBB ‘81, bij Sint-Truiden zelf, bij 
Nieuwerkerken, bij Alken. “Nooit 
lager dan eerste provinciale, dat 
was echt mijn niveau. 

Nu ben ik al wat ouder (37 on-
dertussen) en ben vorig seizoen 
bij Genk gaan spelen. Het is mijn 
ambitie om elke speler die onder 
mijn hoede staat beter te maken 
en om ooit trainer-coach te worden 
van een ploeg in eerste provinciale. 
Dat lijkt mij en leuke maar ook 
haalbare uitdaging.”

Deze ingeweken Truienaar heeft 
een heel groot probleem. “Je weet 
dat Truienaars een ras apart zijn en 
dat die buiten hun stad zeker niet 
gauw aanvaard worden. Zeker niet in 
Hasselt. Ik woon hier nu al een paar 
jaar, nu willen ze mij als Hasselaar 
toch niet meer in Sint-Truiden zeker. 
Ik val nu echt tussen twee stoelen,” 
glimlacht deze onderwijzer. Want 
Luc heeft naast het leiden van de ju-
niors nog wel wat meer om handen: 
leerkracht op de Berk (buitengewoon 
onderwijs), interim-coach van de 
microbenploeg van zijn zoon, zelf 
speler bij Cosmo Genk en sinds vo-
rige zomer fervent tennisser. “Ik ben 
tot grote vreugde van mijn vrouwtje 
toch zeker één avond per week thuis. 
Gelukkig heeft ze (meestal) begrip 
voor die hele situatie.”

De plannen met de juniors ?
“Wij eindigen sowieso bij de eerste 
vier en spelen dan na Nieuwjaar in 
de eindronde voor de provinciale 
titel. Wij hebben het ongeslagen 
Bree geklopt voor de beker, dus 
eigenlijk kunnen we alle ploegen 
aan. Maar dat is ook een kwestie 
van motivatie en daar wringt het 
schoentje soms. Ik hoop echt dat 
iedereen er 100% voor gaat. De 
ijzersterke verdediging van Orly 
waarvoor elke ploeg vroeger be-
vreesd was, heb ik nog niet kun-
nen aankweken (tips zijn welkom) 
maar als iedereen van de juniors 
zo gedreven zou zijn als ploegaf-
gevaardigde Richard dan maken 
we zeker een kans om kampioen 
te spelen.”  

Zo, dan weten die dat ook weer.



Kempische Steenweg 564 - 3500 Hasselt
Tel. 011/26.97.97 - Fax 011/24.32.34

www.toyota.be/Valck
Valck@toyotabelgium.net

Specialist direktiewagens
Jonge tweedehandswagens



JUWELEN

CLAESEN - FEYTONS
Palmstraat 11 - 3500 Hasselt

Tel 011 - 25.31.07

verzekeringen
bankwezen S
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telefoon: 011 / 25 00 05
fax: 011 / 25 11 65

e-mail: sarah@sarahswijsen.com

Matrassenhuis
Totaal slaapcomfort

Donsdekens + bedlinnen

Kuringersteenweg 76 - 3500 Hasselt
011/87.40.62 (gezinszegels)

open di-wo-do 13u-18u
vr + za: 10u-12u + 13u-18u

Orly-varia   Orly-varia    Orly-varia

Mosselfeest

Op onze mosseltweedaagse in oktober in het Crutzenhof kwamen er toch weer meer dan 300 eters opdagen. 
Geen klachten ontvangen: de mosseltjes waren superlekker.

Clubdag

Op zondag 11 januari houden wij in sporthal Alverberg onze jaarlijkse club- en sponsordag. Alle leden zijn 
uitgenodigd op een drankje en een hapje. Natuurlijk zijn ook alle ouders en wijkbewoners welkom op deze 
clubdag, zij kunnen genieten van basketwedstrijden want wij spelen met onze 6 ploegen allemaal thuis.

Zwakke resultaten

Buiten de juniors die een heel knap seizoen afwerken is de buit qua winstmatchen heel erg matig. De seniors 
staan in derde provinciale, die kunnen dus niet zakken, de vrouwen staan op de laatste plaats in eerste pro-
vinciale, een degradatie naar tweede komt akelig dichtbij.
Ook bij de jeugd blijkt het erg moeilijk om hier en daar een matchke te winnen. Veel leergeld betalen, dat 
zeker, maar toch ook wel plezier beleven in de sport op zich. Gelukkig worden de reeksen na nieuwjaar her-
schikt zodat we bij andere zwakkere broertjes en zusjes terecht komen. Gelijkwaardige tegenstrevers dus en 
daar wordt het wel mogelijk om geregeld een match te winnen. De vreugde gaat enorm zijn.



RIJWIELCENTER

 
Lazarijstraat 1
3500 Hasselt

Tel.: 011 / 87.21.01

VOEDINGSWAREN 
PRIMEURS

R.NIJS - STAS
KURINGERSTEENWEG 78

HASSELT TEL 25.36.48

Wij bestellen aan huis

vandebon
verzekeringsmakelaars

Kuringersteenweg 169 - HASSELT
011/25 24 87

VEZEKERING WODT ZEKERHEID
MET EEN GOEDE BEMIDDELAAR

th
om

as
thomas arrazola de oñate

weg hasselt - diest
veldstraat 180 - 3511 

Kuringen
tel. (011) 25 47 62
fax (011) 87 14 61

bloemen en planten

KRANTEN - TIJDSCHRIFTEN
ROOKARTIKELEN - LOTTO - NAT. LOT.

Gerarda en Jan
Koning Albertstraat 7/A

Tel. 011 / 26.25.07

Oude Kuringerbaan 93, 3500 Hasselt

Zaalverhuur voor feesten, vergaderingen e.a.

Inlichtingen: 011/25.61.35

VERNIEUWD KAPSALON

KERASTASE 
SHOP

KURINGERSTEENWEG 47
3 5 0 0    H A S S E L T
0 4 7 7     /    3 1    4 3    6 8
0 1 1     /    2 5    3 3    4 8

Cafetaria ALVERBERG

gezellige babbel

verzorgd drankje

stevige hap

openingsuren:

weekdagen vanaf 17 uur

weekends vanaf 9 uur

Textiel
MELUC

Grote Baan 119
3511 Kuringen

011 / 25.16.52

Eetcafé 
“De Kwaakvos”

Borggravevijverstraat 7
3500 Hasselt

Tel. 011/21.37.03

maandagavond en dinsdag gesloten
overige dagen doorlopende vanaf 10u

DAGBLADHANDEL

«GETTIE’S»
Dag- en weekbladen

Rookwaren
Snoep, frisdrank, ijs
Alle Lotto-producten

Kuringersteenweg 107
tel 011-25 31 10

Open:    06.00 - 18.30 uur
zaterdag 06.30 - 18.00 uur



“Jos jong, ’t was weer af”
Op vrijdag 21 november organi-
seerde bestuurslid Jos Sourbron 
voor de dertigste keer een dinner-
clubavond. Die ging dit keer door 
in restaurant “de Baenwinning” in 
Diepenbeek. Jos mocht die avond 
58 eters begroeten voor een weer 
eens uitgelezen menu.

Zomaar een greep uit de ingrediën-
ten: zeewolfhaasje, gewokte prei-
staafjes, braadstuk van hertekalf, 
gekonfijt witlof, knolselderpuree, 
boschampignons, dessert van de 
chef, aangepaste wijnen. Het was 
weer een smulavond uit de dui-
zend.

Jos heeft er een pattent op dat 
het altijd even lekker is. “Ik zoek 
inderdaad de betere restaurants in 

Limburg uit. Goed, je betaalt iets 
meer, maar je bent verzekerd van een 
topkwaliteit. Ik maak afspraken met 
de chef, krijg ook nog iets losgepeu-
terd voor de clubkas want uiteinde-
lijk brengen wij op die avond toch 
meestal zo’n 50 eters over de vloer 
waar de restaurantuitbater geen in-
spanning voor hoeft te leveren. Maar 
ik ben pas tevreden als mijn gasten 
met de glimlach en zonder ook maar 
enige klacht naar huis gaan. En 9 
keren van de 10 lukt dat ook.”

Jos zou Jos niet zijn als hij geen oog 
had voor details. Pak nu die vrijdag 
in november. Je wordt door hem 
begroet als je binnenkomt, hij deelt 
je tafelnummer mee, komt een bab-
beltje slaan tijdens het aperitieven 
en vermits het met die 30ste keer 

toch een feesteditie betrof had hij 
voor ieder koppel ook nog eens 
een speciale attentie in huis. Eerst 
was er voor de mannen een schit-
terend inkijkboek “Riant wonen” 
(winkelprijs 14,75 euro) en voor 
de vrouwen was er dan nog een 
vuurrood schortje met “30ste din-
nerclub Orly” erop.

Eens te meer een schitterende 
avond. Jos jong, ’t was weer af. Op 
naar de 40ste keer.



E.M.A.
Elektro-Mechanische

Werkzaamheden
Melotte Arnold

Algemene elektriciteit

Domotica

Automatisatie van hekwerken 
en poorten

Telefonie en parlefonie

Verlichting voor binnen en buiten

Hekseheide 24
3511 Kuringen

Tel.: 011/27.49.08
GSM 0476/55.34.78

Groep SCHOOFS
3500 Hasselt  Slachthuiskaai 24

Verzekeringen - Kredieten - Beleggingen

BVBA Ghijsebrechts-Schoofs
Tel. 011-27.39.71

CVBA Assurfinance F. Schoofs
Tel. 011-31.15.67

BVBA Oliestelder-Heleven-Schoofs
Tel. 011-27.20.21

info@verzekeringenschoofs.be

  Massage           Huidverzorging         Make-up  

Oude Kuringerbaan 192    3500 Hasselt    0473/89.20.94    www.evisie.be

 
Camps-Daniëls 
Verzekeringen 
Tel: 011/25.07.29 

               
 

www.campsverzekeringen.be 
 

Alle Verzekeringen & Beleggingen 
 

Onklopbare condities op 
autopolis jongeren! 

 

SNACK GULF
Kuringersteenweg 91

Tel: 0478/30.58.18

Gesloten zondagmiddag
en maandag

Pollers Sport
Basketspecialist

Houthalen Jos en Hilde
Taverne-Feestzaal - Vergaderzaal

voor 40 personen

Openingsuren:
MAANDAG RUSTDAG

Di-Do 11u30 - 01u00
Vr vanaf 11u30
Za vanaf 18u00

Zo 14u00 - 01u00

Kuringersteenweg 413 - 3511 Kuringen
Tel. 011 / 85.09.85

Uitvaartcentrum Jacques Smeets bvba
Noël & Alexandra Swerts

Begrafenissen - Crematies - Funerarium
Rouwkransen - Drukwerk

Alle formaliteiten
dag & nacht

Sint-Truidersteenweg 140
3500 Hasselt

Tel. 011/28.35.88
Fax. 011/28.35.85

e-mail: jacques.smeets@scarlet.be



Wassalon CLEVA bvba

- Witwas
- Droogkuis
- Horecalinnen

Plantenstraat 44   Tel. 011 25 34 15
3500 Hasselt 

‘t Gouden Naaldje
Alle herstellingen van kledingstukken • 
verkorten, versmallen, verlengen, verbreden
Alle herstellingen van lederen kleding• 
Raamdecoratie: gordijnen op maat• 

Koningin Astridlaan 11 - 3500 Hasselt
Tel. 011 87 10 58 - GSM 0476 450 439

www.hetgoudennaaldje.be

Van ma. tot vr. open van 9h30 tot 18h00
za. open van 10h00 tot 17h00



Open:
di-vr 9.00 - 12.30u en 13.30 - 18.00u
za 9.00 - 16.00u

Zondag en maandag gesloten • Maandag toonzaal enkel open op afspraak

Ons verleden garandeert de toekomst
Tachtig jaar ervaring in dienst van het hout,dat
steek je niet weg. Beulen biedt een sterke 
familiale traditie aan. Inmiddels aan haar vierde
generatie toe

Als klant koopt u bij ons niet alleen topkwaliteit.
Wij leveren er onze ervaring, onze naam en een
spijkerharde tevredenheidsgarantie bij.



Waarom komt uw kind 
ook niet basketten?

De hogere sportinstanties klagen 
jaar na jaar dat het met de fysieke 
paraatheid van de Vlaamse jeugd 
de slechte kant uitgaat. “Te wei-
nig beweging, te weinig L.O. op 
school, veel te veel zittend huis- 
of computerwerk. Het ziet er niet 
goed uit.”

Dus meer sporten in de vrije tijd.

Da’s een slogan waarmee men ons 
al jaren doodslaat. Wij als basket-
club merken ook dat het aansluiten 
van nieuwe leden steeds moeilijker 
verloopt. Bij onze jeugdteams zijn 
de kopjes inderdaad te tellen. Wij 
kunnen in sommige reeksen zelfs 
geen jeugdploeg inschrijven omdat 
er voor die bepaalde leeftijdsca-
tegorie gewoon te weinig leden 
zijn.

Daarom deze oproep naar ouders 
in de H. Hartwijk:
“Stuur uw zoon of dochter maar 
eens naar den Orly”

Basketten is een zeer intensieve 
sport met over het algemeen weinig 
blessures. Minder ruw en modderig 
bijvoorbeeld dan voetballen in de 
winterperiode. Je kinderen komen 
niet met slijkerige kleren naar huis, 
ze krijgen ruim spelgelegenheid bij 
ons en de sportbeleving op zich is erg 
groot. De kans dat je bij het voetbal 
bijvoorbeeld een goaltje scoort is 
klein. De kans dat je bij het basketbal 
een korf maakt is stukken groter en 
uiteindelijk is dat voor die jonge gast 
toch een enorme genoegdoening. Ze 
mogen hun match dan wel verloren 
hebben met 85-24, ze hebben drie 
korven gemaakt en zweven het hele 
weekend op wolkjes door je huis-
kamer. Als supporter zit je droog 
en warm en lidgeld moet je overal 
betalen.
Basket is een vrij technische sport, 
in de beginfase voel je je als kind 
hulpeloos op het terrein. Maar dat 
went snel tussen de andere beginne-
lingen. En van dat soort hebben we 
er veel. Je betaalt bij ons de eerste 
maand van je aansluiting trouwens 
ook geen lidgeld. Je krijgt ruim een 
maand tijd om kosteloos te komen 

trainen en pas achteraf beslis je of 
je verder doet. Dus ouders, kom 
maar eens langs met je kroost. 
Jeugdtrainingen voor de klein-
sten op dinsdag en donderdag om 
17.00 uur in sporthal Alverberg. 
Je vindt er zeker een bestuurslid 
om je wegwijs te maken.

Nieuwe leden van dit seizoen

Quintens Viktor • 
Aker Ridvan • 
Vanhulle Stephen• 
Nuyts Thomas• 
Weyts Noah• 
Copermans Katrien• 
Manco Melissa• 
Roggen Yannick• 
Ceyhan Ayhan• 
Bielen Tijs• 
Bielen Naud en Toon• 
Cools Cedric• 
Gielis Thijs• 
Vaes Steven• 
Salihm Ahmed • 
Tozzini Alessio• 
Vanheyst Sander• 



Kalender na Nieuwjaar: 
thuismatchen in sporthal Alverberg

Seniors-mannen

11 januari  Orly – Tongeren-D (11.30 uur)
17 januari   Hasselt-C – Orly (18.00 uur)
25 januari   Orly – Zonhoven-B (11.30 uur)
31 januari   Alken-C – Orly  (18.45 uur)
08 februari  Orly-Peer-B  (11.30 uur)
14 februari  Zolder-C – Orly  (18.00 uur)
08 maart   As-B – Orly  (12.30 uur)
15 maart   Orly – Kajoba  (11.30 uur)
28 maart   Hades-C – Orly  (18.00 uur)
05 april  Orly – Berkenbos  (11.30 uur)
18 april   Beverlo-B – Orly  (18.30 uur)

Seniors-vrouwen

11 januari   Orly – Stevoort   (11.30 uur)
18 januari   Runkster – Orly  (14.30 uur)
25 januari   Orly – Peer  (11.30 uur)
01 februari   Houthalen-C – Orly  (10.30 uur)
08 februari  Orly – JR Hasselt  (11.30 uur)
14 februari   Leopoldsburg – Orly  (18.30 uur)
01 maart   Orly – Lommel  (11.30 uur)
08 maart   Lummen-B – Orly  (17.00 uur)
15 maart   Orly – Gems-B  (11.30 uur)
29 maart   Neerpelt – Orly  (13.30 uur)
05 april   Orly – Zolder-B  (11.30 uur)
19 april   Zonhoven-B – Orly  (14.45 uur)

Jeugdcompetitie

De voorronde eindigde in december, na nieuwjaar krijgen we heel nieuwe reeksindelingen maar 
die kalender was nog niet bekend bij het intikken.

Wij weten wel dat de juniors in de A-reeks zitten en meedoen voor de kampioenstitel van Lim-
burg. De andere jeugdploegen (microben, benjamins en miniemen) zitten in lagere reeksen met 
evenwaardige teams.

KONINKLIJKE BASKETBALCLUB ORLY WENST 
ALLE LEDEN, SPONSORS, HELPERS, 

BEGELEIDERS EN SYMPATHISANTEN HET BESTE 
VOOR 2009


