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Op naar de zestig !
Het was 1949 toen een aantal leer-
krachten van de VTSH besloten 
om een basketbalclub op te richten. 
In 1950 startte men voor het eerst 
in competitie. De naam veran-
derde van VTSH (Vrije Technische 
School Hasselt) naar Koninklijke 
Olry Hasselt vzw.

In 2000 konden we ons vijftigjarig 
bestaan vieren met een koninklijke 
titel. Dat er sinds de oprichting 
veel veranderde, zal wel niemand 
verbazen. Er waren jaren van 
succes en jaren van kommer en 
tegenslagen. De verhuis van de 
Technische School naar de H. 
Hartwijk versterkte de band met 
de wijk, maar het aantrekken van 
nieuwe leden bleef jaar na jaar een 
hele klus. Koninklijke Orly Has-
selt is momenteel de oudste club 
van Limburg. We mogen daar fier 
op zijn. 

In al die jaren heeft K. Orly Has-
selt zich weten te handhaven en is 
ze trouw gebleven aan haar visie. 
- Kon. Orly Hasselt is en blijft 
een gezellige club, waar leden 
zich thuis voelen, waar recreatief 
en prestatiegericht gebasketbald  
wordt en waar het vanzelfsprekend 
is dat veel leden naast het sporten 
zich inzetten voor de club.

Of het nog vanzelfsprekend is dat 
leden zich (gratis) inzetten voor de 
club is maar de vraag. In een snel ver-
anderende wereld heeft men steeds 
minder tijd en moet men voortdurend 
keuzes maken. Waar men vroeger 
geen keuzes had, daar heeft men 
nu keuzes te over. Tal van moderne 
sporten bieden zich aan, van Nor-
dic walking tot diepzeeduiken, van 
bosloop tot bengispringen, kajakken, 
skaten en kitesurfen, fitness, noem 
maar op. We merken meer en meer 
dat de individuele sporten aan terrein 
winnen. 

Sport “just in time”, sport als het 
mij of ons gezin goed uit komt. We 
kunnen ons de vraag stellen of er 
nog een toekomst is voor de ploeg-
sporten. Waarschijnlijk wel, maar ik 
denk dat men het zal moeten stellen 
met minder vrijwilligers. En minder 
vrijwilligers betekent dat men voor 
een aantal taken mensen zal moeten 
gaan vergoeden. Men zal dus over 
meer financiële middelen moeten 
beschikken. Meer acties plannen 
met minder vrijwilligers is geen 
oplossing. Verhogen van het lidgeld 
of zoeken naar sponsors is een mo-
gelijkheid. Meer subsidies vanwege 
de stad, provincie of de Vlaamse 
regering zou ook kunnen. In tijden 
van crisis staan de sponsors ook niet 
de drummen om te steunen. 

Vanwege de overheid worden er 
aan de clubs steeds meer voor-
waarden opgelegd. Er moet meer 
kwaliteit worden geboden. Zeer 
goed opgeleide trainers, bijscholin-
gen voor bestuursleden, verplicht 
vzw-statuut, beleidsplannen en 
opleidingsplannen voor de jeugd 
enz. Een moderne sportclub heeft 
geen keuze, men moet zich aanpas-
sen of men kan de deuren sluiten. 
Vroeger ging alles per briefwis-
seling, nu gaat alles via mail en 
sms, enkele minuten voor de trai-
ning een klein berichtje, “kan niet 
komen trainen”. Biep, biep, een 
berichtje dat zoon- of dochterlief 
niet naar de wedstrijd komt  ”Er is 
een verjaardagsfeestje” 

Meer en meer kinderen krijgen te 
maken met gescheiden ouders, de 
ene week bij mama de andere bij 
papa of bij de grootouders. Het is 
voor vele kinderen dan ook niet 
meer mogelijk om iedere week 
aan een competitiewedstrijd deel 
te nemen. Wij, als sportclub, zullen 
ons moeten aanpassen, we zullen  
creatief moeten zijn,  zoeken naar 
oplossingen en blijven hopen dat 
er altijd ouders en/of leden zijn die 
zich willen inzetten voor de ploeg 
of de club. Zonder vrijwilligers zal 
het moeilijk gaan.

(lees verder op pagina 3)



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

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

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



KBBC ORLY geniet ook sportieve steun van:

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

Dit jaar bestaat de club zestig jaar. Dat mogen we niet onopgemerkt laten voorbijgaan
Als oudste club van Limburg zouden we ons zestigjarig bestaan willen vieren met een clubdag. Het is de 
bedoeling dat we zoveel mogelijk de oud-leden hierop uitnodigen. Wij beschikken echter niet over al de 
adressen van onze oud-leden.

We doen dan ook een oproep aan al onze wijkbewoners en/of ouders van ex-leden om de adressen van onze 
oud-leden  door te geven. Hopelijk kunnen we samen met onze oud-leden er een fijne dag van maken en 
kunnen we samen herinneringen ophalen en plannen smeden voor de toekomst. 
Gegevens doorsturen naar info@orly-hasselt.be of naar Anton Reygel, kuilbergstraat 57, 3511 Stokrooie 
011/25.28.74 – Liefst ook e-mail adressen. 

Een avondje Brown’s
Begin november, om precies te zijn-
op vrijdag de zesde, schoven wij met 
43 sympathisanten aan voor de din-
nerclub van Orly. Dat gebeurde bij 
Brown’s op de Kuringersteenweg.
Het was de eerste keer dat organisa-
tor Jos Sourbron voor dit restaurant 
koos. Die keuze heeft hij zich zeker 
niet beklaagd. Niets dan opgetogen 
mensen die echt een avondje kon-
den genieten van alle heerlijkheden 
die chef-kok –Das- op onze borden 
toverde. En je kon het allemaal met 
eigen ogen zien want alles gebeurde 
in een open keuken, vlakbij de tafels. 
Eigenlijk een beetje kunst op zich.

Drie uitstekende hapjes bij de aperitief, 
bijvoorbeeld een crème brulée van 
ganzenlever om maar iets te noemen,  
rijkelijk bijschenken in de aperitief- en 
wijnglazen, zalm als voorgerecht hoofd-
schotel met Frans duifje, flensjes met ijs 
als nagerecht, koffie met mignardises: 
het was af, tot in de details. En alles 
even lekker.

Aangename sfeer in een modern maar 
toch warm interieur, waar veel denk-
werk aan vooraf is gegaan. De oude 
club Jaguar, want dat is de locatie waar 
Brown’s gevestigd is, is niet meer te 
herkennen. Wij weten niet of onze Jos 

later nog eens voor dit restaurant zal 
kiezen, maar wij kunnen het hem 
zeker aanraden want die zesde no-
vember was zondermeer één van de 
culinaire hoogtepunten van 2009.

Volgende Dinnerclub gaat door in:

Restaurant “de Kwizien” 
Jenneverplein, 3500 Hasselt

Op 26 maart. 

Inschrijven kan via Jos Sourbron op 
het nummer 011/25.32.23.



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
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

WEETJES !
Weekendmenu
Zin in een heerlijk weekendmenu ? dat kan en aan een gunstige prijs ! In het cafetaria van sporthal Alverberg 
kan je elk weekend genieten van een zeer verzorgtd weekendmenu. Voor 9€90 krijg je er een soepje, een 
hoofdgerecht en een dessert. 
Margot en Kurt heten U van harte welkom.

Nieuwe ramen.
Via een toelage vanwege het stadsbestuur heeft men in de kleine zaal van het Crutzenhof nieuwe ramen en 
beglazing kunnen laten plaatsen. Deze nieuwe ramen zullen zeker bijdragen om het energieverbruik te ver-
lagen en mogelijke geluidshinder te beperken. De grote zaal kreeg ook een opfrisbeurt. De muren werden 
overschilderd en de toog en achtertoog kregen een nieuwe look. 
De verhuring van de zalen loopt goed. Je kan de zalen huren voor vergaderingen, trouwpartijen, babyborrel, 
verjaardagen,  eetfestijn enz. 
Meer info kan je krijgen bij de zaalbeheerder Peeters Robert, Oude Kuringerbaan 78 of tel 011/25.61.35.

Veiligheid
De jeugdlokalen in de Alverbergstraat, waar de scouts en Orly Hasselt hun thuisbasis hebben, kregen in het 
verleden verschillende malen bezoek van vandalen. Dankzij een toelage van de Vlaamse overheid heeft men 
nu de alarminstallatie kunnen uitbreiden met 5 camera’s.

Recreatiebasket
Ooit gebasket maar door omstandigheden al jaren geen bal meer aangeraakt en je conditie wat verwaarloosd? 
Wel, dan is het nu misschien de tijd om wat aan je conditie te doen. Je kan in sporthal Alverberg terecht elke 
dinsdag van 20uur tot 21uur30 om er een balletje te gooien en wat wedstrijdjes te spelen met lotgenoten. Zeker 
eens doen !!

Microbentoernooi
25 april, deze datum moet je zeker in je agenda schrijven want, dan gaat het microbentoernooi “ Beker Gou-
verneur Herman Reynders” door. Reeds 12 ploegen schreven in. Het is  ieder jaar een plezier om dat jonge 
volkje aan het werk te zien.

Project Give & Go
De Vlaamse regering voorzag een subsidie speciaal voor sportclubs die aan jeugdwerking doen. De nadruk 
lag voornamelijk op kwaliteit. Kwaliteit in de opleiding en begeleiding van jonge sporters. Het aantrekken 
van gediplomeerde trainers, het aantal uren dat men aan sport doet, het aantal spelers uit eigen opleiding die 
in het eerste team meespelen enz.  waren enkele van de vele voorwaarden waaraan  men  moest voldoen. Onze 
club scoorde goed, we ontvingen dan ook het mooie bedrag van 1700 euro. 



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
011/29 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

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
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

«Boekenbeer»
Dag- en weekbladen

Rookwaren
Snoep, frisdrank, ijs
Alle Lotto-producten

Kuringersteenweg 111
tel 011-25 31 10

Open:    05.30 - 18.00 uur
zaterdag 06.30 - 18.00 uur



Halverwege !
Januari is traditioneel de start van de tweede ronde in de competitie. Laten we even de balans opmaken:

De dames wonnen 6 wedstrijden 
en verloren er 5. Ze staan momen-
teel op de 6de plaats. 
Bij de start van de competitie zag 
het er niet goed uit voor de meis-
jes.  6 speelsters voor een ganse 
competitie, er mocht niet veel 
gebeuren of ze zouden spoedig 
in de problemen komen. Katrien 
wist Jolien en Isabel (twee ex-
speelsters van Runkster) te over-
tuigen om onze meisjes te komen 
versterken. Het zag er goed uit, 
maar Isabel moest al vlug afhaken 
omwille van studies. De ploeg 
bleef moedig verder trainen en 
behaalde mooie overwinningen. 
Maar de problemen bleven ko-
men: stages , werk, huisje ver-
bouwen enz.

Het onvermijdelijke gebeurde. 
Voor de wedstrijd tegen stadsge-
noot Runkster B beschikte men 
niet over voldoende speelsters 
en moest men forfait geven. We 
hopen dat er elke week voldoende 
speelster zijn, zodat ze het seizoen 
kunnen afronden. De meisjes 
blijven er voor gaan en er is zeker 
nog voldoende speelplezier om 
een mooie eindrangschikking te 
behalen. Meisjes die ooit gebasket 
hebben en er terug zin in heb-
ben zijn zeker welkom. Zij die 
willen leren basketten zijn ook 
welkom.

De  heren seniors doen het uit-
stekend. Ze staan momenteel aan 
de leiding in groep B, weliswaar 
met een wedstrijd meer dan Baclo 
Lommel. Onze jongens wisten 

14 overwinningen te behalen en 
verloren tweemaal.  We verloren bij 
stadsgenoot Hades, die momenteel 
op een derde plaats staat  met 11 
gewonnen en 5 verliesmatchen. Er 
was ook verlies tegen Baclo Lom-
mel. Zowel Baclo Lommel als Hades 
moeten nog bij ons komen. Er zit 
dus zeker een promotie in voor onze 
mannen.

Ondanks de goede resultaten heeft 
de coach Jos Jorissen zijn ontslag 
gegeven. Het bestuur is nu  op zoek 
naar een nieuwe trainer. Geen rozen 
zonder doornen. We hebben er het 
volste vertrouwen in dat deze spe-
lersgroep de kans op een promotie 
naar tweede provinciaal niet zal 
laten liggen. 

Voor de jeugd ging de tweede ronde 
ook van start.

De miniemen behaalden in groep 
A een derde plaats. Ze spelen nu in 
groep B en verloren tegen Cosmo 
Genk hun eerste wedstrijd. Onze 
miniemen moeten iedere week 
met 5 of 6 spelers knokken tegen 
tegenstrevers met 10 tot 12 spelers. 
Ondanks deze handicap doen ze het 
voortreffelijk.

Onze pupillen speelden in de eerste 
ronde tegen zeer sterke A-ploegen. 
Men kon dan ook geen enkele over-
winning behalen. Ze komen nu uit 
in de F-groep en de tegenstander 
zijn nu wat gelijkwaardiger. De 
spelvreugde zal dus zeker verbeteren 
en we kijken al uit naar de eerste 
overwinning.

De microben deden het voortref-
felijk in de eerste ronde. Bij deze 
leeftijdsgroep wordt er geen klas-
sement opgemaakt. Ze komen nu 
uit in groep B.

We mogen besluiten dat het 
goed gaat met onze ploegen. Het 
probleem bij sommige teams is 
alleen een gebrek aan voldoende 
spelers of speelsters. Heb je zin 
om ook te basketten, kom dan ge-
rust eens langs. Dinsdag of don-
derdag sporthal Alverberg tussen 
17u en 21u30 is er altijd iemand 
die wat meer uitleg kan geven. Je 
bent van harte welkom.



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

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 



Even voorstellen, onze microben
Deze groep bestaat uit 8 tot 9 jarigen, jongens en meisjes. Ze trainen 2 maal per week en spelen in competitie, 
onder leiding van Tille Verheyden. Wij zijn op zoek naar enkele vriendjes, vriendinnetjes om ons team te ver-
sterken. De trainingen gaan door in sporthal Alverberg iedere dinsdag en donderdag van 17uur tot 18uur30. 
Kom gerust eens mee doen, het is gratis.

Naam:  Jules Bartok
Leeftijd: 9 jaar
School: Klimrek
Hoe lang speel je al basket bij Orly? 1,5 jaar
Waarom heb je gekozen om basket te spelen?  
Omdat het leuk is en ik kan dit goed op school en thuis.
Wat kan je het beste? Verdedigen 

Naam:  Jef Laenen
Leeftijd: 9 jaar

School: Sint-Martinus
Hoe lang speel je al basket bij Orly? 2 jaar

Waarom heb je gekozen om basket te spelen? 
Al de rest is saai

Wat kan je het beste? 
Lay-up

Naam:  Giel Swennen
Leeftijd: 10 jaar
School: Hazelaar
Hoe lang speel je al basket bij Orly? 1 jaar
Waarom heb je gekozen om basket te spelen? 
Omdat het leuk was om op school te spelen en ik ben 
hier heel goed in.
Wat kan je het beste? 
Shot onder de ring of dichtbij

Naam:  Wouter Vandersmissen
Leeftijd: 9 jaar

School: Sint-Martinus
Hoe lang speel je al basket bij Orly? 2 jaar

Waarom heb je gekozen om basket te spelen? 
Door mijn vriendjes.

Wat kan je het beste? Verdedigen 



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.



Naam:  Robin Vincken
Leeftijd: 9 jaar
School: Sint-Martinus
Hoe lang speel je al basket bij Orly? 4 jaar
Waarom heb je gekozen om basket te spelen? 
Hier kan ik mij goed rot-zweten en omdat de rest niet 
zo leuk is
Wat kan je het beste? 
Dribbelen

Naam:  Ruben Vandersmissen
Leeftijd: 7 jaar

School: Sint-Martinus
Hoe lang speel je al basket bij Orly?  2 jaar

Waarom heb je gekozen om basket te spelen? 
Omdat ik mee moest met mijn broer

Wat kan je het beste? 
Shot van ver

Naam:  Sander Vanheyst
Leeftijd: 7 jaar
School: Sint-Martinus
Hoe lang speel je al basket bij Orly?  1 jaar
Waarom heb je gekozen om basket te spelen?
 Omdat ik het leuk vond op school.
Wat kan je het beste? 
Shot en vrijworp

Naam:  Naud Bielen
Leeftijd: 9 jaar

School: Sint-Martinus
Hoe lang speel je al basket bij Orly?  1 jaar 

Waarom  heb je gekozen om basket te spelen?  
We hebben het op school gedaan en vond dit heel leuk. Ook omdat veel van mijn vrien-

den dit deden.
Wat kan je het beste? Verdedigen onder de ring

 



2e Provinciale Dames A 
6/02/2010 18:30 K-Kontrol Lommel - B Orly Hasselt
14/02/2010 12:45 Damesbasket Zonhoven - C Orly Hasselt
21/02/2010 11:00 Bilzerse BC Orly Hasselt

Eindronde 

3e Provinciale Heren A Limburg
7/02/2010 16:00 BBC As - B Orly Hasselt
14/02/2010 15:00 Bacma Maaseik - B Orly Hasselt
21/02/2010 13:00 BBC Zonhoven Herenbask - C Orly Hasselt
28/02/2010 11:30 Orly Hasselt Beverlo BBC - B
14/03/2010 11:30 Orly Hasselt K-Kontrol Lommel - C
20/03/2010 18:30 Bilzerse BC - B Orly Hasselt
28/03/2010 11:30 Orly Hasselt Baclo Lommel - A
11/04/2010 15:00 Basket Lummen - D Orly Hasselt
18/04/2010 11:30 Orly Hasselt BBC ING Heusden - C
te bepalen 0 Orly Hasselt Cosmo Genk BBC - B

Provinciale Microben Gemengd B 
7/02/2010 9:30 Orly Hasselt BBC Zonhoven Herenbask - B
20/02/2010 9:30 Jong Basket Bree Orly Hasselt
28/02/2010 9:30 Orly Hasselt BC Helchteren
6/03/2010 9:00 BBC Zonhoven Herenbask - B Orly Hasselt
14/03/2010 9:30 Orly Hasselt Beverlo BBC - A
28/03/2010 9:30 Orly Hasselt Houthalen 2000
10/04/2010 9:00 BC Helchteren Orly Hasselt
17/04/2010 13:30 Orly Hasselt Overpelt
18/04/2010 9:30 Orly Hasselt Jong Basket Bree
te bepalen Beverlo BBC - A Orly Hasselt

Provinciale Miniemen Jongens B 
31/01/2010 9:30 Orly Hasselt B.C.Gems Diepenbeek
13/02/2010 11:15 Bacma Maaseik Orly Hasselt
20/02/2010 14:00 Overpelt Orly Hasselt
28/02/2010 13:30 Orly Hasselt Bacma Maaseik
14/03/2010 13:30 Orly Hasselt Beverlo BBC
20/03/2010 11:00 Cosmo Genk BBC Orly Hasselt
28/03/2010 13:30 Orly Hasselt K-Kontrol Lommel
18/04/2010 13:30 Orly Hasselt Overpelt
te bepalen Beverlo BBC Orly Hasselt

Provinciale Pupillen Gemengd F
7/02/2010 9:30 Orly Hasselt DBC Houthalen
20/02/2010 14:30 Alfa 2000 Achel Orly Hasselt
27/02/2010 14:00 BBC ING Heusden - B Orly Hasselt
28/02/2010 9:30 Orly Hasselt Bacma Maaseik
6/03/2010 15:15 DBC Houthalen Orly Hasselt
14/03/2010 9:30 Orly Hasselt BBC ING Heusden - B
28/03/2010 9:30 Orly Hasselt BBC Optima Tessenderlo - B
10/04/2010 11:15 Bacma Maaseik Orly Hasselt
18/04/2010 9:30 Orly Hasselt Alfa 2000 Achel
te bepalen Orly Hasselt Peer BBC vzw - A

Kalender seizoen 2009-2010


