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COACH DETHIER 
OVERLEEFT KERSTPERIODE

A-ploeg  tweede provinciale
Twee seizoenen na mekaar, telkens 
na de heenronde, vond de sportieve 
cel van het club het raadzaam om 
de spelers van de A-ploeg te bevra-
gen over de algemene toestand in 
het team. Een heel democratisch 
principe, dat je bij niet veel ploegen 
terugvindt. Coach Jos Jorissen (de-
cember 2009) vond het maar niks 
dat er zo van alles achter zijn rug 
werd bedisseld en hij hield de eer 
aan zichzelf en stapte op. “Gebrek 
aan vertrouwen,” noemde hij het. 
Vorig seizoen (december 2010) 
eenzelfde scenario en ook coach 
Dirk De Bruyne vond het uitermate 
vreemd dat hij niet op die vergade-
ring aanwezig mocht zijn om zich 
eventueel te kunnen verdedigen.  

De spelers konden al hun bezwaren 
en opmerkingen kwijt en, om het 
met regeringstermen uit te drukken, 
coach Dirk overleefde die motie van 
wantrouwen niet.

Verrassing dit seizoen want huidig 
coach Rigo Dethier (foto) blijft 
ook na de kerstperiode aan de slag. 
Spelers dus allemaal even content 
met deze coach ? “Dat weet ik niet,” 
aldus een glimlachende Rigo. “Ik 
weet zelfs niet of ze wel een spelers-
bevraging hebben gehouden. Maar ik 
heb wel de indruk dat men over het 
algemeen tevreden is. Ik had onder-
meer de opdracht om eigen jeugd in 
te bouwen (Bram, Alessandro, Nick) 
en daar ben ik nog steeds mee bezig. 
De spelers weten ook dat een betere 

positie mogelijk was geweest, maar 
het verdwijnen van David Devlee-
schauwer (naar de buren van Black 
Sheep Diepenbeek) verzwakte de 
ploeg toch wel. Dan nog wat bles-
sures en afhakers in de loop van 
het seizoen en zodoende staan we 
midden in de rangschikking.. Bij 
momenten kunnen wij met vijf 
echte Orly-jeugdproducten tussen 
de lijnen staan en dat is toch ook 
een verdienste. De teams onder 
ons hebben we allemaal geklopt, 
meestal twee keer, er ontbreekt 
ons nog een stuntzege tegen één 
van de koplopers om van een echt 
geslaagd seizoen te spreken. Ik heb 
het gevoel dat die er toch nog gaat 
komen. Zou mooi zijn.”

De volgende KIENAVOND 

vrijdag 2 maart
Zaal Crutzenhof, 

Oude Kuringerbaan 93, 3500 Hasselt

Hoofdprijs ENERGIEBON twv 250 euro.

Aanvang om 20uur deuren open om 19uur. Kaarten in voorverkoop geven recht op een gratis tom-
bola. Voorverkoop: tel 011/27.49.08 of via onze website: www.orly-hasselt.be



Agentschap 
HASSELT - centrum

Stationsomgeving
poort naar een bruisend Hasselt !

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

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

Open alle dagen ook zaterdag 
van 9 tot 12u & van 13 tot 18u

Tel.  011 22 45 11
 011 22 45 12
Fax. 011 22 45 18

Kuringersteenweg 325
B-3511 Hasselt

verzekeringen - leningen - beleggingen
tel +32 (0)11/25.00.05
fax +32 (0)11/25.11.65

Kuringersteenweg 95B - 3500 Hasselt
info@sibova.be - www.sibova.be

C.D.V. 18668

Webhosting - Domeinregistratie
Webdesign - Webdevelopment

www.narfum.be
info@narfum.be

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

Stationsplein 9, 3500 Hasselt
011/22.26.27

Architect

Steegmans Bert

Klokkehofstraat 8D
3720 kortessem
0474-42.24.38



DAMES TERUG NAAR TWEEDE
Vrouwenploeg eerste provinciale
Op het einde van de vorige compe-
titie eindigde onze damesploeg op 
een mooie vijfde plaats in tweede 
provinciale. Enkele ploegen boven-
aan bedankten met een brede smile 
voor promotie (niet echt sportief). 
Onze vrouwen namen de uitdaging 
wel aan en stegen naar de hoogste 
Limburgse reeks. Voorzitter-coach 
Reygel had op papier liefst 18 na-
men en dat leek meer dan genoeg 
om de behoudsstrijd - verder ging 
de ambitie niet - met succes aan te 
kunnen. Maar de reeks bleek toch 
sterker dan verwacht. Daar kwa-
men dan ook nog heel wat andere 
factoren bij: blessures, studies, 
zwangerschappen, werkomstan-
digheden en dus bitter weinig 
volk op training. En dat had zijn 
weerslag op de resultaten. Slechts 
één zege in 2011 in de heenronde 
en een laatste plaats samen met 
Stevoort. Toen men dan ook nog 
twee keer heel nipt van datzelfde 
Stevoort verloor was men zeker 
van de rode lantaarn en bijhorende 
degradatie. Na één seizoentje dus 
meteen terug naar tweede provin-
ciale. Mogelijk is dat nog zo geen 
slechte zaak. Daar kan men rustig 
in de bovenste helft van de rang-

schikking meedoen, geregeld drie 
punten pakken en dat is uiteindelijk 
toch nog altijd waar de meesten het 
voor doen: sporten in teamverband, 
maar ook nog winnen.

 Coach Reygel: “In tweede heb je 
wel een reeks waardeloze matchen 
tegen echt zwakkere tegenstrevers. 
Daar leer je totaal niets bij. Maar ik 
heb begrepen dat de meeste dame-
tjes toch vooral voor de fun komen, 
dus ik lig zeker niet wakker van een 
degradatie.”  
Speelster Katrien Copermans (foto): 
“Deze reeks was echt wel te hoog 
gegrepen, wij hebben niet het talent 
om daar mee te kunnen. De degra-
datie is dus heel logisch. En ik had 

persoonlijk ook de indruk dat de 
motivatie bij de trainer stilaan 
wegzakte. Heel begrijpelijk als je 
maar 4 of 5 meisjes op de training 
hebt.  En, sorry voor de coach, wij 
vonden als speelsters trouwens ook 
dat die trainingen wat saai werden 
met te weinig variatie in de oefe-
ningen. Voor mijzelf vermoed ik 
dat mijn basketloopbaan er helaas 
opzit: voorste kruisbanden geraakt, 
kijkoperatie gehad, cyste gedeel-
telijk verwijderd. Ik heb pas werk 
gevonden en als ik mij nu moet 
laten opereren vrees ik dat ik die 
job weer kwijt geraak. Operatie dus 
uitgesteld en voorlopig niks meer 
te basketten.”

AAN DE ZIJLIJN
•	 ex-speler Henri Vanderwaeren  beëindigt stilaan zijn driemaanddurende trip in Midden-Amerika.
•	 voorzitter Anton Reygel werd onlangs 65. Hij zou dus met pensioen mogen…
•	 secretaris Danny Smets ging even shoppen in Hong-Kong.
•	 trainer Marco Servaes (miniemen)  werd in november de gelukkige papa van dochtertje Elena
•	 speler Michael Athanasiadis werd in de kerstperiode papa van dochtertje Penelopi.
•	 speelster	Leen	Ruyters	is	onlangs	bevallen	van	een	flinke	dochter	Loena.
•	 de miniemen, noodgedwongen aangevuld met een reeks jonge pupillen, zijn nog steeds op zoek 

naar een eerste overwinning.  Gezien hun leeftijd krijgen zij wekelijks oudere en dus zware tegen-
strevers op hun pad. Leergeld betalen, heet dat.



RIJWIELCENTER

 
Nieuwe zaakvoerder!

Lazarijstraat 1
3500 Hasselt

Tel.: 011 / 87.21.01

Trek - Koga - Batavus

Zuivelhandel

NIJS
Goetsbloedsstraat 1

3500 Hasselt

Tel: 011/25.36.48

vandebon
verzekeringsmakelaars

Kuringersteenweg 169 - HASSELT
011/29 98 10

VEZEKERING WORDT 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

Oude Kuringerbaan 93, 3500 Hasselt

Zaalverhuur voor feesten, vergaderingen e.a.

Inlichtingen: 011/25.61.35

Cafetaria ALVERBERG
Ruime keuze bieren, frisdranken, 
sportdranken, verzorgde snacks.

Voor al uw feestjes  of vergaderingen 
info: 047-39.64.32 

Nieuw: weekendmenu voor 9€90

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

«De Boekenbeer»
Lotto - Tijdschriften

Snoep - Rookartikelen

Kuringersteenweg 111
tel 011-25 31 10

Runksterkiezel 29  3500 Hasselt
tel./fax 011 28 43 03 - gsm 0473 987 753

plaatsen van: 
wandbekleding - losse vloeren

sierlijsten en ornamenten
scheidingswanden en plafonds in gipskarton

www.dw-sports.be 

ERREA POINT LIMBURG

Beringersteenweg 13 b1 3520 Zonhoven 
011/74.36.14



WINTERBARBECUE 
OP VERPLAATSING

Na enkele jaren zonder, was het 
in januari  weer eens tijd voor 
een heuse winterbarbecue.  On-
der impuls van B-speler Steven 
Thomas werd een datum geprikt 
en iedereen geïnformeerd.  Aan-
vankelijk  weinig interesse, met 
zelfs maar één inschrijving van 
het vrouwenteam. Zonde. 

De hongerige wolven van de 
mannenploegen waren wel heel 
talrijk op de afspraak. Samen 
met meekomende liefjes, enkele 
ouders en supporters geraakte 
men aan een kleine 50 eters. Meer 
dan genoeg voor een kook- en 
organisatieploeg die twee ken-
merken vertoonde: onervaren, 
maar duvels enthousiast.
De initiatiefnemers  lieten dat al-
lemaal niet aan hun hart komen, 
zelfs al moesten ze om organisa-
torische reden ook nog van het 
eigen adres verhuizen naar het 
Crutzenhof.  

Met hulp van diverse vrijwilligers 
werden inkopen gedaan, groenten 
gepoetst,  sauzen klaargemaakt, 
desserts geproduceerd, rijst- en 
tomatenschotels ontworpen, het 
lokaal aangekleed. Enkel een 
echte vleesbakker vinden bleek 
aanvankelijk een moeilijke zoek-
tocht. Gedeeld leed dan maar en 
het lukte uiteindelijk toch: het 
duo David-Steven deed dat pri-
ma. Al bij al een heropgegraven 
initiatief dat zeker een vervolg 
dient te krijgen.

Steven Thomas (foto): “Niet meteen 
eenvoudig, misschien wat teveel 
ingekocht, maar al bij al toch een suc-
ces. Wij doen ermee door, volgend 
jaar komt er inderdaad een vervolg. 
Ik kon rekenen op een heel stel vrou-
welijke chefs om alle bijgerechten 
klaar te maken. En dat was echt af, 
topkwaliteit. Het tempo van bakken 
lag misschien niet erg hoog, maar 
hier ging geen stukje vlees weg of 
het moest perfect zijn. 

Wij hebben geen enkele klacht 
ontvangen, niks teruggekregen, 
het moet dus wel echt goed ge-
weest zijn,” aldus een glunderen-
de sterrenkok. “En wat betreft de 
noodgedwongen verhuis van ons 
eigen lokaal naar het Crutzenhof 
kan ik enkel maar vaststellen dat 
dat een gigantische verbetering 
was. Wij zijn content, geslaagde 
avond, schitterend dessertbuf-
fet. Met dank aan alle helpende 
handen.”



E.M.A.
Elektro-Mechanische

Werkzaamheden
Melotte Arnold

Algemene elektriciteit

Domotica

Automatisatie van hekwerken 
en poorten

Telefonie en parlefonie

Verlichting voor binnen en buiten

Heksenheide 25
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

SNACK GULF
Kuringersteenweg 91

Tel: 0478/30.58.18

Gesloten zondagmiddag
en maandag Eetcafé

Openingsuren:
Maandag en dinsdag gesloten

Wo-Vr vanaf 11u30
Za vanaf 17u00
Zo vanaf 11u30

Kuringersteenweg 413 - 3511 Kuringen
Tel. 011 / 85.09.85
Fax. 011 / 85.09.86

www.aldenhof.be

De autoverzekering 
van DVV: 

speciale tarieven 
voor jongeren. 

Camps
Verzekeringen - leningen - beleggingen

Hasselt-Kermt-Kuringen
Tel. 011/25.07.29

www.campsverzekeringen.be
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Raad op mensenmaat

www.campsverzekeringen.be

Raad op mensenmaat

500 €
 per jaar.

Meer info in dit

kantoor

Bespaar
tot

Binnenkort nieuw adres!

WWW.LIVID.BE

Brodzinski Damian
Advocaat

Handelsrecht, vennootschapsrecht, 
contractenrecht, invorderingen

Panoramastraat 5/103
3500 Hasselt

0486-31.00.32



Binnenkort nieuw adres!

COACHES FRANKY, DAVID, 
MARK, KEVIN EN STEVEN

B-ploeg derde provinciale
Bij de B-ploeg  waren de ver-
wachtingen duidelijk: beter doen 
dan vorig seizoen toen men voor-
laatste werd. Maar het  was op-
nieuw een strijd om onderaan weg 
te blijven. In de heenronde slechts 
twee overwinningen, dan kwam 
de terugronde met een thuismatch 
in de Alverberg tegen Bilzen. 
Drie weken voordien werd men 
in Bilzen afgeslacht met 85-46, 
maar die zondagmorgen 8 januari 
klopte men datzelfde Bilzen-C 
met 54-49. Dat was pas de tweede 
nederlaag voor de leiders die daar 
mogelijk de kampioenstitel ver-
speelden, de rest van het seizoen 
zal dat uitwijzen. Alleszins een 
echte stunt van de B-ploeg die 
daarmee zelfs de krant haalde. 
Een uitslag om in te kaderen.

Men had trouwens problemen 
genoeg bij die B-ploeg. Nee, niet 
zozeer qua bezetting want met 12 
spelers en 3 cadetten heeft men 
kandidaten genoeg om tussen de 
lijnen te komen. Maar nog voor de 
seizoensstart hield coach Franky 
Debruyne het na 6 dienstjaren 
voor bekeken: 2 kleine kinderen, 
een huis in aanbouw, op zoek 
naar beter werk (en gevonden), 
redenen genoeg om het basket 
opzij te schuiven. Speler David 
Vanlaer (foto) nam met veel en-
thousiasme over maar hield het na 
dik twee maanden voor bekeken. 
“Naast mijn job was dit een erg 
tijdrovende bezigheid, plus was 
er naar mijn gevoel ook teveel 
inmenging van de sportieve cel 
van het bestuur. Ik had als voor-
waarde gesteld dat ik en ik alleen 

verantwoordelijk zou zijn voor het 
team, maar nadien kreeg ik van de 
sportieve cel diverse verplichtingen 
opgelegd  i.v.m. de ploegopstelling.  
Ook een vrij negatieve communi-
catie, voor mij hoefde het toen niet 
meer. “ 

Exit David dus, dan kwam Mark 
Schoemans nog maar eens terug. 
Onze senior (40 jaar in 2012) had al 
twee keer bij de A-ploeg gedepan-
neerd, eventjes wou hij dat bij de 
B-ploeg ook wel doen, maar zijn 
voorkeur ging toch naar zelf spe-
len. Korte tussenstop en dan maar 
Kevin Triki (eerstejaarssenior bij de 
A-ploeg) naar voor geschoven als 
coach. Hij startte met winst tegen 
Bilzen-C, pakte de week nadien 
de drie punten in Alken-C (eerste 
uitzege).  Een betere start als inte-

rimaris is nauwelijks denkbaar. 
Natuurlijk bleef die succesreeks 
niet duren. En als Kevin dan eens 
een keertje niet kan omdat hij bij 
de A-ploeg moet spelen is er nog 
altijd coach nummer 5 om te de-
panneren: Steven Thomas.

Volk genoeg dus - het lijkt wel 
stoeltjesdans  daar in derde pro-
vinciale - maar ondanks al die wis-
sels en de vele nederlagen bleef en 
blijft de sfeer uitstekend. Getuige 
de organisatie van de winterbarbe-
cue die enkele spelers op zich na-
men. Als men er ook nog in slaagt 
om een echte afwerker te vinden 
(desnoods te braden) dan zit men 
voor een paar jaar gebeiteld. Nu 
scoorde men gemiddeld geen 50 
pt per match en met die cijfers win 
je echt niet veel wedstrijden.



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.


