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Special Olympics 
basketbaldag

Dat onze voorzitter al vele jaren 
als trainer-coach actief is, weten 
we al lang. Hij heeft ervaring in 
het trainen van jeugdigen vanaf 5 
jaar tot en met veteranen en dames. 
Maar dat hij ook sedert meer dan 
2 jaar actief is als trainer van een 
team mensen met een verstande-
lijke beperking, dat wisten we niet. 
Onlangs nam hij met zijn team voor 
het eerst deel aan een basketbaldag 
als voorbereiding op de Special 
Olympics, niet te verwaren met 
Paralympics (elite atleten met een 
fysieke handicap).  

De Special Olympics staan open 
voor alle atleten met een verstan-
delijke handicap, van welk niveau 
dan ook. Deze basketbaldag ging 
door in de sporthal Brasel te Des-
sel. Er waren teams van over heel 
België aanwezig. In de voormiddag 
konden de deelnemers meedoen 
aan een carrouseltraining. Bij deze 
vorm van training oefenen de ver-
schillende teams, elk op een ring, 
een bepaalde fundamentel in. Na 
een vijftiental minuten wisselen ze 
dan van plaats. 

Naast het passen, het dribbelen, de 
balbehandeling en het shot werd 
er ook aandacht besteed aan de 
looptechniek en de reactiesnel-

heid. Na de middagpauze werden er 
wedstrijden gespeeld. Voor het team 
van Anton Reygel was het voor het 
eerst dat men een echte wedstrijd 
kon spelen. Het enthousiasme was 
dan ook erg groot en de deelnemers 
en begeleiders genoten ervan. 

Omstreeks 17 uur keerde men huis-
waarts, moe maar voldaan.  De leden 
van het team komen voornamelijk uit 
de Den Heuvel en Het Roer. België 
telt meer dan 160.000 personen met 
een verstandelijke handicap, dit is 
één Belg op zeventig. Meer info 
0479-83.79.03.

En dat de voorzitter niet stil zit, 
vernamen we ook. Zijn volgende 
project is unified basketbal. Dit 
zijn teams die worden samen-
gesteld uit normale sporters en 
sporters met een verstandelijke 
handicap. In juni 2011 gaan de 
Special Olympics door in Hasselt 
en Genk met een deelname van 
zo’n 3.200 atleten. 



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/m vri:    11u-14u, 16u-22u
 zat, 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

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

e-mail: sarah@sarahswijsen.com

JUWELEN

CLAESEN - FEYTONS
Palmstraat 11 - 3500 Hasselt

Tel 011 - 25.31.07



En dan was er… 

“De Kwizien”
Vrijdag, 26 maart, 19 uur 
30, het begin van het 33ste 
culinaire Orly-festijn. Vlak-
bij het rustige Jeneverplein 
ontdekten 37 sympathisan-
ten het eigentijdse gastvrije 
restaurant “De Kwizien”. 
Wij kwamen terecht in een 
ongedwongen, informele en 
ontspannen sfeer. Vanuit zijn 
open keuken zagen we chef 
Csaba Ignacz aan het werk. 

Aperitieven deden we met 
een mousse van sinaasappel 
en garnalen, hapjes met ham 
en zalm. Zelfs een “bouletje” 
kon de smaakpapillen van ie-
dereen ontroeren. Dit werd al-
lemaal rijkelijk doorgespoeld 
met een frisse pinot grigio. 
Als voorgerecht mochten we 
proeven van dunlipharder 
op zijn vel gebakken, crème 
van pastinaak, jonge prei en 
beurre champignons.

Bij het hoofdgerecht zagen 
we iedereen genieten van 
de langzaam gegaarde eend 
met een ragout van snijboon-
tjes, shii-take, een boost van 
groene peper en een heerlijk 
sausje van specerijen.

Bij elke gang schonk men 
gul een zeer goed uitgekozen 
wijn.

Het nagerecht, vergezeld van 
een overheerlijk dessertwijn-
tje, verraste ons met mousse 
van mascarpone, een lolly van 
chocolade en ijs, gazpacho van 
citrusvruchten en een sorbet 
van kokos.

De koffie werd geflankeerd met 
een kunstig bord zoetigheden 
en een lekker koffiedrankje met 
hazelnoot.

Chef Csaba Ignacz wist ons 
culinair te verwennen met 
frisse en creatieve gerechten. 
Hij bracht in zijn bereidingen 
alle ingrediënten terug naar de 
essentie, naar hun smaak in de 
meest pure vorm. Wat we hier 
op ons bord getoverd kregen, 
was werkelijk adembenemend! 
Grenzeloze fantasie! 

De Kwizien behoort zeker tot 
de top van de Hasseltse gastro-
nomie! Hier was het genieten 
van het begin tot het einde.

Jos Sourbron zal voor de 
volgende dinnerclub uit zijn 
beste vaatje moeten tappen. 
Hopelijk valt er opnieuw een 
verrassing uit de lucht. 



PUTZEYS NV
Carrosserieherstellingen

Alle merken  -  Eurogarant  -  Acoat selected

St. Truidersteenweg 284   3500 Hasselt   011-27.14.11 
carrosserie.putzeys@skynet.be

SHOE EXPRESS

Bampslaan  8  3500 Hasselt

011-22.20.08

STATIONSBUFFET
Bogaerts L & J

Stationsplein 2-4-6  3500 Hasselt    

CRIJNS bvba
Dakconstructies & zinkwerken

Nieuwbouw & renovatie
Dakgootbekleding

Korhaanstraat 41 3520 Zonhoven  
011-82.34.94  0495-53.14.53 

info@crijnsbvba.be   -   www.crijnsbvba.be 

Studio d’Arté
Veldstraat 97   3511 HASSELT

www.studio-darte.be



De betere jeugdtrainer
 

De betere jeugdtrainer moet aan een aantal vereisten voldoen. Het is niet voldoende om 
zelf aan basket te doen of ooit basketbal gespeeld te hebben. 

Er zijn twee normen waar een goede jeugdtrainer moet aan voldoen: 

1. Pedagogisch doorzicht: 
Een jeugdtrainer staat in 
voor een groep jongeren, die 
op verantwoorde wijze moe-
ten begeleid worden. Hij/zij 
moet er zich van bewust zijn 
dat wat hij/zij gedurende de 
trainingen/wedstrijden zegt 
of doet, een invloed kan 
hebben op de latere levens-
wandel van de spelers. 

De jeugdtrainer staat er om 
de rol (zij het voor enkele 
uren) over te nemen van 
de ouders. Hij moet er over 
waken dat de spelers niet 
alleen op basketbalgebied 
iets leren, maar ook dat het 
sociaal gedrag in groep ge-
stimuleerd wordt. 

Hij moet goed in acht nemen 
dat hij/zij gedurende de uren 
van training en wedstrijd hij/
zij verantwoordelijk is voor 
de kinderen van iemand 
anders. (Dit is wettelijk ook 
geregeld !).

2. Initiator opleiding bij 
BLOSO of VBL 
Om een goede trainer te zijn 
bij jeugdige spelers, moet 
men de basisprincipes onder 
de knie hebben. Een dosis 
ervaring is leuk meegenomen, 
maar het is geen volledige 
maatstaf om een  goede jeugd-
trainer te zijn. 

Een trainer moet  een goede 
kennis van de basketbal fun-
damentels bezitten . Deze zijn 
zeer voornaam, vooral in het 
begin van de opleiding. Deze 
zullen steeds blijven terugke-
ren, ook wanneer men later in 
een professionele ploeg zou 
terecht komen. 

Het BLOSO in samenwerking 
met de VBL. organiseert jaar-
lijkse stages.  Er wordt vooral 
aandacht besteed aan de eer-
der vernoemde fundamentels 
en ook aan het pedagogisch 
inzicht wordt gewerkt. 
Wettelijke verantwoordelijk!

 De wet is hier zeer duidelijk 
in. Ze zegt dat een minder-
jarige of een gelijke persoon 
toevertrouwd aan derden, 
deze ook voor gedeeltelijke 
verantwoordelijkheid kan 
gesteld worden. Deze pa-
ragraaf is een uittreksel uit 
de wet die de bevoegdheid 
en/of voogdij regelt van 
gescheiden ouders. Ook de 
niet-belaste ouder kan voor 
een gedeelte verantwoorde-
lijk worden geacht voor het 
kind. 

Zo zal een kind toever-
trouwd aan een organisatie 
of aan een persoon verbon-
den aan die organisatie ter 
verantwoording geroepen 
worden bij gerechtelijke 
procedures. 

Men kan echter een beroep 
doen op een vooraf geldelijk 
akkoord aangegaan tussen 
de ouder(s) en de instan-
tie aan wie het kind werd 
toevertrouwd. Dit neemt 
niet weg dat de rechtelijke 
uitspraak nog altijd beslis-
send is.



RIJWIELCENTER

 
Lazarijstraat 1
3500 Hasselt

Tel.: 011 / 87.21.01

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

«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

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



Weetjes
Zestig jaar ORLY
We zouden graag zoveel mogelijk ex-leden willen uitnodigen op ons zestigjarig bestaan, daarom zijn we 
bezig met onze ledenlijst te updaten. In het vorige krantje deden we een oproep naar ex-leden en ouders of 
familie van ex-leden om hun huidige adres (of e-mail adres) door te geven. We kregen al enkele reacties, 
maar we verwachten er nog meer. Doen dus!! info@orly-hasselt.be

Orly bijna volledig digitaal… 
In het verleden gebeurde al de interne clubcommunicatie via brief. Sedert enige tijd kon dat al gedeeltelijk 
via mail. Enkele leden moesten we nog een briefje sturen en dat liep al eens fout.
Nu haast iedereen een e-mailadres heeft verloopt de communicatie nog sneller en is er meer interactie tussen 
leden en het bestuur en ook tussen leden onderling. Niets dan voordelen.

Jaarvergadering VZW Sint-Kristoffel
Maandag 22 maart ging de jaarlijkse algemene vergadering van vzw Sint-Kristoffel door.
Na de verwelkoming door de voorzitters en de goedkeuring van het vorige jaarverslag volgden de verschil-
lende jaarverslagen van de verschillende verenigingen. Vervolges was het de beurt aan Peeters R., zaalbe-
heerder, die een overzicht gaf van de zaalverhuur en het voorbije werkingsjaar. Op te merken valt dat het 
aantal verhuringen toeneemt. Vanlishout Brigit nam als kersverse schatbewaarder het financieel verslag voor 
haar rekening. 
Een uitschieter in het verslag zijn de energiekosten. Men gaat in de toekomst hier zeker op letten en gezien 
de nieuwe ramen en beglazing van zowel de grote als de kleine zaal, zal de kost zeker wat dalen. Ook ver-
wacht men een teruggave vanwege de gasmaatschappij. In de nieuwe begroting zijn de uitgaven voor het 
vernieuwen van het plafond in de grote zaal en de tussendeur opgenomen. Dit zal zeker bijdragen tot het 
verlagen van de energiekosten en de geluidsuitstoot tot een minimum beperken. Dit  is realiseerbaar door een 
subsidie vanwege de stad Hasselt. Peeters Robert en Beulen Koen werden  herkozen tot beheerders, verder 
waren er geen nieuwe kandidaten.
Alle verslagen en de begroting werden goedgekeurd. Met een drink werd de vergadering afgesloten.

Reeksindeling seizoen 2010 - 2011
Mannen-A tweede provinciale: 14 ploegen. 
Orly, Hades, Beverlo, Helchteren, Bree, St-Truiden-B, Jaga Hasselt-B, Gems-B, Maasmechelen-B, Heus-
den-B, Alken-B, Overpelt-B, Lummen-B, Tongeren-B. 
  
Mannen-B derde provinciale A: 10 ploegen. 
Orly-B, Sint-Truiden-C, Alken-C, Bilzen-B, Kajoba zolder, Cosmo Genk B, Zonhoven C, K. Kontrol 
Lommel C, Black Sheep diepenbeek B, Hades B
Play-off systeem op het einde
 
Vrouwen tweede provinciale: 8 ploegen. 
Orly, Gems Diepenbeek-C, Lommel-C, Lummen-D, Zonhoven-C, Femina Habac-B, Houthalen-C, Basket 
Tongeren
Play-off systeem op het einde



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

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 

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



Seniors heren promoveren 
naar 2de provinciaal

Bij de start van het seizoen 
was de doelstelling; trachten 
om bij de eerste vijf te ein-
digen.
De trainer-coach  Jos Jorissen 
wou de lat  hoger leggen en 
zag een kampioenstitel wel 
haalbaar. Halverwege liep het 
even fout. De trainer hield het 
voor bekeken en het bestuur 
moest op zoek naar een an-
dere trainer. 

Er werd niet dadelijk een 
vervanger gevonden. Mark 
Schoemans, zelf speler, zou 
tijdelijk de trainingen voor 
zijn rekening nemen en onze 
voorzitter Anton Reygel zou 
hem helpen bij het coachen 
van de wedstrijden. In de 
terugronde werd er verloren 
tegen de eerste achtervolger 
Hades B. 

Ook bij Bacma Maaseik 
moesten we punten laten 
liggen, en thuis konden we 
niet winnen tegen een sterk 
Beverlo. Thuis tegen Baclo 
Lommel, leider in de compe-
titie, wonnen we met 1 puntje. 
Baclo Lommel werd op dat 
ogenblik kampioen. Met 
nog 3 wedstrijden te spelen 
en om zeker te zijn van een 
tweede plaats die recht geeft 

op promotie, moesten er twee 
van de drie wedstrijden worden 
gewonnen. 

De enige ploeg die ons nog kon 
bedreigen was Hades B. De 
wedstrijd thuis tegen Cosmo 
Genk werd vlot gewonnen. In 
het weekend van 10 en 11 april 
moesten wij naar Lummen D, 
Hades B moest naar Zonhoven 
C. Hades B verloor op Zon-
hoven en zodoende was onze 
tweede plaats veilig. 

De druk was van de ketel en 
met de zekerheid op promo-
tie trokken we naar Lummen. 
Lummen speelde een zeer 
sterke wedstrijd en won de 
wedstrijd. Onze laatste wed-
strijd was thuis tegen Heusden 
C. Het werd een ontspannen 
wedstrijd waar elke speler vol-
op zijn kans kon gaan en waar 
de overwinning nooit in gevaar 
kwam. Een mooie afsluiter van 
een spannend seizoen.

We feliciteren de spelers, de 
trainer en de coach met de 
behaalde promotie, en wensen 
hun veel succes toe in 2de pro-
vinciaal. Enige versterking kan 
deze jonge ploeg wel gebrui-
ken. Het wordt een hele klus 
voor het bestuur om zowel een 

nieuwe trainer als enkele ver-
sterkingen aan te trekken. 

Alvorens het krantje ter perse 
ging vernamen we dat het be-
stuur de heer Dirk de Bruyne 
als trainer-coach heeft aange-
worven en dat volgende speler 
Olivier Cleren, Bil Houben 
en Peter Moonen het team 
komen aanvullen.

We vernemen ook dat er een 
B-ploeg komt om al de spelers 
voldoende kansen te geven 
om wedstrijden te spelen. Wij 
kijken al uit naar het volgende 
seizoen.

Net voor het afsluiten van de 
mutatieperiode kreeg onze 
voorzitter een telefoontje van 
de dames van Bilzen. Bilzen 
stopt met de damesploeg en de 
meeste speelsters van Bilzen 
kozen voor een mutatie naar 
Orly. 

Wij heten al de nieuwkomers 
van harte welkom bij Orly. !



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.



Mercurius wint  13de wisselbeker 
gouverneur H. Reynders

Zondag 25 april hebben de mi-
croben van Mercurius BBC Ber-
chem de wisselbeker “Gouver-
neur H. Reynders” gewonnen.  
Omwille  van verscheidene “last 
minute” afzeggingen bleven er 
9 van de 12 ingeschreven ploe-
gen over. Men  moest daarom 
het programma aanpassen naar 
3 reeksen van 3 ploegen i.p.v. 3 
reeksen van 4 ploegen.  Ondanks 
deze herschikking was het tornooi 
een succes. 

Dit jaar werd het weer een in-
terprovinciaal treffen met mi-
crobenploegjes uit de provincies 
Antwerpen (Olicsa Antwerpen, 
Nieuw Brabo, Mercurius BBC 
Berchem, Oxaco BBC Boechout, 
Nila Nijlen)  Vlaams Brabant 
(Jets Basket Zaventem) Limburg 
(Jaga Hasselt, Houthalen 2000 en 
K. Orly Hasselt).

Door gebrek aan voldoende spe-
lertjes moest Jaga Hasselt in de 
namiddag forfait geven. Houtha-
len 2000 en Nila Nijlen speelden 
een wedstrijdje voor de 7de en de 
8ste plaats. Iets meer spanning 
voor de plaatsen 4 tot en met 6.

K. Orly wist met 1 punt te winnen 
van Olicsa Antwerpen en kon zo 
beslag leggen op de 5de plaats. 
Jets Basket Zaventem behaalde 
de 4de plaats en Olicsa Antwer-
pen eindigde op de 6de plaats. 

In de finale ging het tussen 3 
Antwerpse ploegen. Brabo ver-
loor tegen Oxaco met 22 – 30. 
Mercurius won tegen Oxaco met 
37 – 32. De laatste wedstrijd leek 

dan een gemakkelijke hap voor 
Mercurius . Maar Brabo gaf zich 
niet zomaar gewonnen. Het werd 
een spannende strijd en het leek 
erop dat Brabo het zou gaan halen. 
Uiteindelijk werd het een gelijk spel 
38 – 38.  

Verdiende eindwinnaar van de 
dertiende Beker Gouverneur H. 
Reynders werd Mercurius BBC 
Berchem. Op de 2de plaats Oxaco 
BBC Boechout en op de 3de plaats 
Nieuw Brabo.

Alvorens men aan de finales begon, 
was er eerst de shoot-out: een vrij-
worpcompetitie speler tegen speler. 
In de finale bleven er 11 spelers 
over. Er kwamen 2 winnaars uit de 
voorronde namelijk Van De Sande 
Leuka van Brabo en Aker Dennis 
van K. Orly . In de daarop volgende 
ronde lukten voor elk 7 vrijworpen 
van de 10. Dan ging het om één 
voor één.

Aker Dennis miste als eerste en 
zo werd Leuka Van De Sande van 
Brabo de uiteindelijke winnaar. De 
winnares ontving een basketbal, een 
T-shirt en rugzak van de provincie 
Limburg. De tweede finalist Aker 
Dennis kreeg een rugzak en een T-
shirt van de provincie Limburg.

Traditiegetrouw zou H. Reynders de 
beker persoonlijk uitreiken. Maar in 
zijn nieuwe functie als gouverneur 
had hij dit jaar andere verplichtin-
gen en verbleef in het buitenland.

De schepen van sport Brigitte Smets 
was ook belet en de eer was dan ook 
aan onze secretaris

Danny Smets om de beker aan de 
winnaar te overhandigen.

Na een woordje van dank van 
onze voorzitter aan al de deelne-
mende ploegen, begeleiders en 
ouders mochten de finalisten uit 
handen van D Smets de beker in 
ontvangst nemen en tonen aan 
hun supporters. Voor de winnende 
ploeg was er voor elk spelertje 
een gouden medaille en een pols-
bandje van de provincie Limburg. 
De spelertjes van Oxaco BBC 
Bouchout  kregen een zilveren 
medaille voor hun 2de plaats. 

Al de deelnemers aan het toernooi  
kregen ook een mok geschonken 
door  Het Belang van Limburg, 
een lichtgevende sleutelhanger 
met de vermelding” Toernooi 
Gouverneur H. Reynders 25-04-
2010”  en een lanyard of keycord 
van de Universiteit Limburg.

Alles verliep vlot en onze leden 
deden hun taak als scheidsrechter 
of scorebordbediener uitstekend. 
Omstreeks 13 uur was de smos-
keskraam al uitverkocht en de 
tombola altijd prijs kwam prijzen 
te kort.Van een aantal ploegen 
kregen we een e-mail met woord-
jes van dank  voor de goede orga-
nisatie en het basketbalplezier dat 
ze hebben beleefd.

Foto’s van deze sfeervolle dag 
kunt u vinden via http://fotos.
orly-hasselt.be/v/Evenementen/
Wisselbeker+25-04-2010/



Wedstrijd 
Belgacom Liege Basket - 
Spirou Basket Charleroi

Mr Gregoir een goede vriend van 
onze overleden ex-trainer Armand 
Rule, komt ieder jaar naar ons mos-
selfestijn. In oktober nodigde hij 
de club uit om naar een wedstrijd 
in Luik te komen kijken. Richard 
Dupont nam de uitnodiging aan en 
nam de organisatie in handen. Via 
een briefje en een mailtje werden 
de leden uitgenodigd om op 5 maart 
2010 mee te gaan naar de wedstrijd  
Luik - Charleroi. 

Op 5 maart werd het verzamelen 
geblazen op de parking van de 
Alverberg. Met zo een  38 basket-
balfanaten vertrok de bus richting 
Luik. De sfeer zat er al dadelijk 
goed in. Enkele ouders hadden zich 
voorzien van een minibar en begon-
nen al onmiddellijk te genieten van 
een heerlijk glaasje cava. Het weer 
was niet al te best en bij aankomst 
in Luik was het aanschuiven om op 
de parking te geraken. 

De belangstelling voor de wedstrijd 
was blijkbaar zeer groot. De par-
king was reeds volzet, maar gezien 
wij een vip-behandeling kregen, 
reed de bus tot voor de ingang. 
Even de toegangskaarten verdelen 
en dan op naar de wedstrijd. Le 
County Hall Ethias is een zeer 
mooie hall waar tal van  activiteiten 
doorgaan. 

De ploegvoorstelling hadden we 
net gemist en voor we goed en wel 
op onze plaatsen zaten, waren er al 
een aantal punten gescoord. Luik, 
eerste in de stand, nam al dadelijk 

de wedstrijd in handen. Charleroi de 
tweede, in de stand, kon maar moei-
lijk door de stugge verdediging van 
de Belgacom boys geraken en het 
puntenverschil liep dan ook zien-
derogen op. De spirou verdediging 
leek bij momenten op een zeef en 
de  einduitslag werd dan ook 82 - 66. 
Geen hoogstaande wedstrijd, maar 
wel veel sfeer. 

Bij elke time-out konden we genieten 
van de cheerleaders die hun verschil-
lende danspasjes ten tonele voerden. 
De fanclub van Luik zorgde voor de 
nodige animatie en moedigde haar 
team voortdurend aan met trommels, 
toeters en al wat maar lawaai kon 
maken. Bij het slotoffensief stonden 
al de toeschouwers recht en zongen 
en applaudisseerden voor hun team. 
Even de benen strekken en verza-

meling blazen in de inkomhal en 
we konden vertrekken richting 
Hasselt. 

Buiten was het koud en er lag een 
laagje sneeuw. Nog even wachten 
op enkele spelers die niet konden 
weerstaan aan de geur van de friet- 
en hotdogkraam. Op de terugweg 
werd er onder impuls van Arnold 
Melotte  voor Richard een liedje 
gezongen om hem te bedanken 
voor de fijne avond. En naar men 
kon horen in de bus mag hij dat 
nog een keer organiseren. Nog 
even een kleine bijdrage ophalen 
om de buskosten te vergoeden en 
we stonden weer terug op de par-
king van de Alverberg.


