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Gepeperde rekening voor vernielers
Ons lokaal in de Alverbergstraat 
ligt mooi ingebed in een groene 
omgeving. Rustig, behoorlijk ver 
van woningen, zodat de buurtbewo-
ners weinig of geen geluidsoverlast 
ondervinden van scoutsmeetingen 
of basketbarbecues. Maar die loca-
tie houdt ook risico’s in. Zoals vele 
sport- of verenigingsgebouwen die 
op een ietwat afgelegen plek liggen 
zijn zij een geliefkoosd mikpunt 
van inbrekers en vernielers. Dat 
mochten wij de voorbije maanden 
herhaaldelijk ondervinden.

En zeggen we er maar meteen bij 
dat in de basket- en scoutslokalen 
niets waardevols te vinden is. In 
de basketkroeg staan nog wat half-
volle flessen wijn en wat blikjes 
frisdrank die over datum zijn naast 
een allang afgeschreven en nog 
nauwelijks werkende muziekin-
stallatie. Bij de scouts vind je wat 
koperen kleingeld van de gebruikte 
drankjes en wat etensresten van het 
voorbije kamp, die waarschijnlijk 
ook al voorbij hun houdbaarheids-
datum zijn. De buit is dus miniem. 
Van inbrekers hebben we dan ook 
nauwelijks last gehad. Wel van 
zinloze vernielingen. 

De VZW Sint-Kristoffel is eigenaar 
van de gebouwen. Voorzitter Koen 
Geelen: “In de periode oktober 
2007 – februari 2008 hebben we 
drie keer bezoek gehad van inbre-

kers in de opslagruimte van de ga-
rage. Daarbij werd niets ontvreemd, 
wel werd de garagepoort volledig 
in de vernieling geholpen (kostprijs 
2500 euro). Twee jongens werden 
gevat, het strafdossier is nog niet 
vrijgegeven. Op 14 juni werd eerst 
één groot raam ingeworpen, op 28 
juni nog eens één groot en twee 
kleinere ramen: herstellingen voor 
1500 euro. In augustus werd weer 
een groot raam ingegooid (951 euro) 
en werd een aanhangwagen van de 
scouts in brand gestoken. Bij die 
laatste vernieldaad werden 3 minder-
jarigen gevat die ook de vernielingen 
van juni bekenden.”

Van alle feiten werd uiteraard aan-
gifte gedaan bij de politie en werd 
telkens proces-verbaal opgesteld. 

Koen Geelen: “Natuurlijk zal de 
VZW haar kosten recupereren van 
de gevatte daders zodra de straf-
dossiers worden vrijgegeven.”

Als mensen uit de buurt, of toe-
vallige passanten, ongewone din-
gen opmerken aan de scouts- en 
basketlokalen in de Alverbergs-
traat, niet twijfelen. Bel de politie 
(011-262666) of  lokaalbeheerder 
Anton Reygel (011-252874). Het 
draagt zeker bij tot een algemeen 
veiligheidsgevoel als men weet dat 
de daders hun verdiende straf niet 
zullen ontlopen en een gepeperde 
rekening van om en bij de 5000 
euro (zonder BTW) te slikken krij-
gen. Arme ouders die dat moeten 
ophoesten.



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.

NIEUWE OMHEINING 

Tijdens de zomermaanden werd de omheining van het buitenplein in de Alverbergstraat helemaal vernieuwd. 
De vorige bedrading bleek niet echt bestand tegen het voetbalgeweld en dus zorgde de stad voor een heel de-
gelijke nieuwe omheining.

Vroeger vond je onze basketters bijna dagelijks op het buitenterrein achter de kerk, maar na de verhuis naar 
de nieuwe lokalen is dat zomergebeuren helaas in onbruik geraakt. Een stukje ziel van de club dat voorgoed 
verdwenen is. Momenteel liggen de pleintjes er prima bij, maar onze basketters vinden die kunstgrasmat toch 
te slipperig en te gevaarlijk. Voor de voetballers is dat blijkbaar geen probleem want die kunnen er altijd te-
recht.

LIMBURGS RECORD

Het was zeker niet de bedoeling van junior-basketter Kevin Triki om in 
de Goed-nieuwskrant van Het Belang van Limburg te geraken, maar hij 
speelde dat in augustus toch maar fijntjes klaar.

Op 10 augustus kwam Kevin op het Heilig-Hartplein voorbij en hij bleef 
even verwonderd staan kijken naar de “sportmeeting” die daar doorging. 
Een stel mannen en vrouwen waren er met handtassen aan het gooien. 
“Sacochen” in vlot Hessels. Dat bleek een organisatie te zijn van LACH. 
Wist brave Kevin natuurlijk niet dat die LACH staat voor Limburgs Actie 
Centrum Homofilie. Dan had hij misschien niet deelgenomen, want de 

Kevin distancieert zich natuurlijk 
van die vereniging en heeft met 
hun principes niets te maken.

Maar hoe dan ook, hij vond dat wel 
eens leuk om ook eens met zo’n 
sacoche te gooien. Ver vliegt zo’n 
tas niet, daarom wordt er vanaf 
dit jaar een fles water van 1 liter 
ingestoken om wat meer afstand 
te halen. De verste afstand stond 
na twee voorafgaande edities om 
en bij de 22 meter, Kevin flikkerde 
zijn sacoche 27,73 meter ver en 
is daarmee de nieuwe Limburgse 
kampioen met recordscore. Als hij 
volgend jaar zijn titel gaat verde-
digen zijn wij natuurlijk allemaal 
présent om onze “jong” aan te 
moedigen. Hopelijk gaat hij tijdens 
het seizoen onder de matchen niet 
met sacochen gooien want daar 
kunnen onze Limburgse refs niet 
mee lachen.

Kevin, rechts op de foto, zoekt zich een pas-
sende sacoche uit en kroont zich even later tot 
Limburgs kampioen. 
Foto: Het Belang van Limburg 



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
Recreatieploeg: in het verleden ondernamen wij met wisselend succes reeds enkele pogingen om de re-
creatieploeg nieuw leven in te blazen. Wij proberen het ook nu nog eens een keertje.Ouders, oud-leden of 
geïnteresseerden die graag nog eens wat willen sporten en een balletje willen gooien zijn iedere dinsdag om 
20.30 uur welkom in sporthal Alverberg. Meer info uitbater cafetaria alverberg Kurt Verheyden of Anton 
011-25.28.74

Nieuwe leden: alle jongeren die willen basketten zijn bij ons welkom. Wij kunnen beslist nog volk gebruiken 
in alle leeftijdscategoriën. En het is niet zo dat wij meteen de volle pot aan lidgeld gaan aanrekenen. De eerste 
weken kom je gewoon “gratis” kennismaken met het basket, je trainer en je teammaats. Als je dan besluit om 
effectief lid te worden van de club betaal je als “nieuweling” maar de helft van het normale lidgeld.

Papier gepikt: in de maand juli werd een hele hoop buitengezet papier in de Heilig Hartwijk door “vreemde” 
ophalers meegenomen. De clubwerkers van dienst vonden dat natuurlijk niet erg, moesten zij zoveel minder 
kilo’s tillen, maar op de stadsdiensten was men niet zo gelukkig met die inmenging. Minder papier voor de stad 
en uiteindelijk brengt dat nog altijd geld op. Nadien gebeurde dat ook nog op andere plaatsen in Hasselt.
Moesten jullie als bewoners dus ongewone bestelwagens zien waar men het buitengezet papier infoefelt, 
noteer even de nummerplaat en geef dat door aan de politie. 

Dinnerclub: bestuurslid Jos Sourbron is nog steeds de dynamische kracht achter onze dinnerclubavonden. 
Ergens heel lekker gaan eten en van het betaalde bedrag (50 à 55 euro) gaat een klein stukje naar de clubkas. 
Onze volgende fijnproeversmenu wordt op vrijdag 21 november in “de Baenwinning” in Diepenbeek geser-
veerd. En dat wordt een heel speciale editie. Jos is immers 15 jaar bezig met deze eetavonden en het is dus de 
30ste keer dat wij onze beentjes onder een lekkere tafel schuiven. Interesse: bel even naar Jos: 011-253223.

Mosseltweedaagse: “Nog eten, wij dachten dat jullie een basketclub waren?”
Klopt wel, maar je moet toch iets doen om de clubkas te spekken. Afspraak dus in het Crutzenhof, Oude 
Kuringerbaan, op zaterdag 18 en zondag 19 oktober. Wij zijn al aan ons tweede decennia bezig met die 
mosselen en hebben dus een pak ervaring. Vorig jaar waren de beestjes heel erg lekker wisten de abonnees 
te vertellen. 



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



Karolien, Evelyn en Regina
Trouwwoede bij de seniors-mannen

Gezien hun zwakke eindklassering in derde provinciale kun je niet meteen zeggen dat onze mannelijke seniors 
veel van basketten afweten. Maar ze zijn dan weer sterker in andere sporttakken: trouwen bijvoorbeeld. Liefst 
drie spelers vonden 2008 het ideale moment om in het huwelijksbootje te stappen.

De eerste was nummer 9 Michiel Van Baelen. Hij gaf 
en kreeg op 28 maart het ja-woord van Evelyn. Eerst 
in het stadhuis van Hasselt, daarna in de parochiekerk 
van Wijer, avondfeest in ’t Driessent in Diepenbeek. 
Michiel is politie-agent in Diest, vrouwtje Evelyn is 
als regentes werkzaam, ook in Diest. Voorlopig wonen 
ze nog in Stevoort, maar daarna wordt er verhuisd naar 
Herk-de-Stad.

Dan volgde nummer 4 Marco Bellini. Hij koos Die-
penbeek uit als de place-to-be en dat vond Karolien 
goed. Zij bevestigde dat alleszins op 21  juni. Marco is 
project-ingenieur bij Mann + Hummel Hydromation, 
Karolien werkt als maatschappelijk assistent bij de Brail-
leliga. Avondfeest in zaal Elysée in Genk. Zij wonen in 
Diepenbeek.

Nummer 15 kent er ook iets van. Onze zwarte parel, 
Michael Obeng, ging in de zomer terug naar zijn 
vaderland. Daar huwde hij op 26 juli met zijn Re-
gina Adjei. De ploegmaats waren uitgenodigd, maar 
vonden het net iets te ver om naar Ghana te vliegen. 
Trouwens, er was volk genoeg: Michael had 150 
man uitgenodigd, die brachten volgens plaatselijke 
gebruiken hun kennissen mee en zodoende zat men 
al vlug aan 300 gasten. 
Michael is schrijnwerker, zijn Regina verkoopster, 
zij komt pas volgend jaar naar België.



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

Mannenploeg zoekt ander monument
De seniors speelden een erg matig 
seizoen. Slechts 4 overwinningen 
op 28 matchen op het terrein, via 
het provinciaal comité kregen we er 
nog 2 bij wegens gesjoemel bij de 
tegenpartijen. Maar meer dan een 
12de plaats op 14 ploegen leverde 
dat toch niet op. Ons zwakste re-
sultaat ooit.

Uit die bestaande kern verdwenen 
dan ook nog Miguel Porta (20 
jaar Orly), Illya Nootens (10 jaar 
bij ons) en Dave Hermans (5 jaar 
dienst). Zij vertrokken naar reeks-
genoot Kajoba. Coaches Mark 
Schoemans en Franky Debruyne 
bleven niet bij de pakken zitten en 
gingen op zoek naar versterking. 
In Sint-Truiden vond men Jan 
Vandersmissen en vanuit de eigen 
archieven werden Steven Groven, 
Frederik Sourbron en Damian 
Brodzinski terug bovengehaald. 
Qua aantal spelers zit het dus wel 
snor voor dit seizoen. Over de 
kwaliteit zullen we het later wel 

eens hebben nadat er wat matchen 
gespeeld zijn. Maar het zou alleszins 
beter moeten worden dan vorig jaar. 
Nieuwelingen zijn daarom nog altijd 
welkom.

Met het monument uit de titel 
waarnaar de seniors op zoek zijn 
bedoelen wij Illya Nootens. De se-
niors quoteren na iedere wedstrijd 
de eigen prestaties en duiden dan 
telkens “dé speler van de match” 
aan. Die puntentelling wordt bijge-
houden en op de jaarlijkse zomerbar-
becue wordt dan de 
beste man van het 
seizoen bekroond. 
Ondanks een ge-
wijzigde punten-
formule bleef dat 
steeds dezelfde 
naam: Illya Noot-
ens. In juni ontving 
hij voor de vijfde 
opeenvolgende 
keer – net zolang 
als dat referendum 

bestaat – weer zijn jaarlijkse tro-
fee als beste speler. Illya is er niet 
meer - erger nog, wij krijgen hem 
dit seizoen twee keer als tegenstre-
ver – en dus moeten wij op zoek 
naar een nieuwe speler van het 
jaar. Kandidaten genoeg want bij 
de seniors staan er nu al 15 spelers 
ingeschreven. Maar een nieuwe 
Illya vinden met dezelfde kwa-
liteiten wordt een aartsmoeilijke 
opdracht.



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.



Damesploeg hoopt 
op versterking

Geen Eva meer, geen Sara, geen Sofie, geen Katlijn, enz. De opsomming kan nog een stuk verder gaan, 
maar feit is dat op ééntje na al onze dames verdwenen. Zwangerschap, hogere ambities, kwetsuren, 
wat wrevel, andere visie, studies, gewoon gestopt: redenen genoeg, dat zeker, maar de eindconclusie 
is dat wij met een gigantisch tekort zitten aan speelsters bij de vrouwenploeg in 1ste provinciale.

Coach Reygel heeft nog al seizoenen gehad dat hij het met 7 of 8 dametjes moest stellen, maar dit 
keer kan hij tellen en hertellen, verder dan 6 geraakt hij niet. Da’s dus bitter weinig om mee de com-
petitie in te trekken. Buiten Tille kwamen er gelukkig 5 meisjes van Runkster-C over zodat wij toch 
een damesploeg konden inschrijven. Maar met 6 een hele competitie afwerken in eerste provinciale 
is een hele opgave. Dan mag er al niets mislopen met kwetsuren, ziekte, verplichte schooluitstappen, 
schorsingen, of wat dan ook.

Moesten er dus dametjes zijn die dit artikeltje lezen en zin hebben om te basketten: aarzel niet. Kom 
op dinsdag- of donderdagavond om 20.00 uur naar sporthal Alverberg. Je krijgt meteen een bal in 
de handen geduwd en de coach zal jullie de rest wel bijbrengen.

Bestuur stevig uitgebreid
Veel verenigingen hebben het moeilijk om nog vrijwilligers te vinden die in het bestuur willen ze-
telen en daar effectief een taak op hun schouders willen nemen. Bij Orly was het de afgelopen jaren 
niet anders. Af en toe een versterking, af en toe ook een afhaker, maar echt veel schot zat er niet in 
de recrutering.

Ooit werd de B-ploeg opgestart (ondertussen al 13 jaar geleden) met naast het basketten ook wel 
de bedoeling daaruit ooit eens trainers, scheidsrechters of bestuursleden aan de haak te slaan. Dat 
lukte nooit. Maar op het einde van het vorige seizoen vonden een paar ontevreden seniors dat het 
hoog tijd werd om die ingedommelde bestuursploeg eens wakker te gaan schudden. Je kunt ook 
zeggen dat ze eindelijk inzagen dat er een aflossing van de wacht nodig was om den Orly in leven 
te houden. En dus werd er bij het bestuur aangebeld en stormde men met 4 leden gelijktijdig over 
de drempel. Mark Schoemans, Yannick Alen, Steven Thomas en Franky Debruyne zijn de nieuwe 
bezems in het Orly-bestuur. Meteen is de gemiddelde leeftijd van dat bestuur aanzienlijk gedaald. 
Verder zijn er nog een paar andere mensen (o.m. cafetaria-uitbater Kurt) die zich als medewerkers 
achter de schermen lieten noteren.

Wij als leden hopen natuurlijk op nieuwe initiatieven, frisse ideeën en misschien wel de nodige 
traktaties bij hun officiële aanstelling…



Thuismatchen 
ORLY HASSELT 
tot Kerstmis

Altijd op ZONDAGEN in SPORTHAL ALVERBERG

BENJAMINS (9u30)

14-09 Orly-Bilzen
28-09 Orly-Alken-A
26-10 Orly-As
30-11 Orly-Houthalen dames
07-12 Orly-Tongeren-B
14-12 Orly-Stevoort 

JUNIORS (9u30)

14-09 Orly-Bilzen
28-09 Orly-Gems Diepenbeek
12-10 Orly-Heusden-B
26-10 Orly-As
30-11 Orly-Bree
07-12 Orly-Tongeren

SENIORS-VROUWEN (11u30)

14-09 Orly-Bilzen
28-09 Orly-Runkster A
12-10 Orly-Houthalen-C
26-10 Orly-Leopoldsburg
16-11 Orly-Lummen-B
30-11 Orly-Neerpelt
14-12 Orly-Zonhoven-B

SENIORS-MANNEN  (11u30)

14-09 Orly-Lummen-C
28-09 Orly-Hasselt-C
12-10 Orly-Alken-C
26-10 Orly-Zolder-C
16-11 Orly-As-B
30-11 Orly-Hades-C
14-12 Orly-Beverlo-B

MICROBEN (13u30)

14-09 Orly-Hades A
12-10 Orly-Houthalen
26-10 Orly-Nieuwerkerken-B
16-11 Orly-Hasselt-B
07-12 Orly-Tongeren

MINIEMEN (13u30)

14-09 Orly-Hades
28-09 Orly-Hasselt-B
12-10 Orly-Sint-Truiden
26-10 Orly-Stevoort A
16-11 Orly-Nieuwerkerken
07-12  Orly-Lummen-B


