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STOPT DE TRAINERSCARROUSEL EINDELIJK ? 

In juni orakelde voorzi�er Anton Reygel 

dat trainer-coach Rigo Dethier er een 

seizoentje zou bijdoen. Dat was nog 

voor het drukken van het eerste num-

mer van deze twin�gste jaargang. Op 

het allerlaatste moment, net voor de 

deadline, moest die tekst gewijzigd wor-

den want….. trainer Dethier was bezwe-

ken voor een a�rac�ef voorstel van de 

buren uit Zonhoven. Op een vrije trans-

fermarkt kan dat nu eenmaal gebeuren: 

kwes�e van vraag en aanbod. No hard 

feelings.  Rigo deed zijn seizoen netjes 

uit. Dat was op zich al een kunststukje 

want de twee vorige trainers haalden 

niet eens de kerstperiode: Jos Jorissen 

hield de eer aan zich en stapte zelf op, 

de spelers stuurden het jaar nadien 

coach  Dirk Debruyne wandelen. 

Nu was Rigo Dethier dus weg naar Zon-

hoven. “Daar moeten ze dus een trainer 

op overschot hebben,”oordeelde ons 

spor�ef comité. Richard Dupont en An-

ton Reygel spoorslags naar Zonhoven 

met een pak euro’s en een prach�g con-

tract voor Antwerpenaar Pascal Verach-

tert die het daar voor bekeken hield (of 

doorgestuurd werd). Het spor�ef comité 

was onder de indruk van zijn adelbrie-

ven met o.m. een trainers A-diploma en 

ook van zijn manier van werken. Op zijn 

aanvraag werden de wed-

strijduren van de A-ploeg 

aangepast naar zaterdag-

avond en zondagnamiddag  

(zie kalender op pagina 7) en 

Orly stond in de startblokken 

om het seizoen in tweede 

provinciale aan te pakken. 

Men was er dus klaar voor. 

Eventjes toch. Want na wel-

geteld één maandje hield de 

heer Pascal Verachtert het al 

voor bekeken. Een leuk aan-

bod van een Antwerpse club 

en zijn Limburgse ambi�es 

werden meteen bij het huisvuil geke-

geld. Echt spor�ef kun je zoiets niet 

noemen, zijn visitekaartje voor Limburg 

is danig besmeurd. Clubs op die manier 

in de steek laten is niet echt de s�jl van 

een gentleman. Integendeel. Het spor-

�ef comité moest dus weer de boer op 

om een nieuwe trainer-coach te zoeken. 

Verder dan Runkst hoefden ze dit keer 

niet te fietsen. Zij vonden Dirk Smits, in 

zijn gloriejaren nog enkele seizoenen 

speler bij Orly. 

Hopelijk hee: de draaimolen met de 

trainers nu genoeg gezwierd. “Ik hoop 

inderdaad om het seizoen hier bij Orly 

vol te maken en nee, de club hee: mij 

geen specifieke spor�eve richtlijnen 

meegegeven. Natuurlijk proberen om in 

tweede provinciale te blijven, maar met 

de nieuwe indelingen (liefst 8 dalers uit 

onze reeks) wordt dat een heel zware 

opgave. Gewoon proberen om er een 

leuk seizoen van te maken, misschien 

dat ik nog een paar vrienden-

versterkingen kan binnenhalen. Ikzelf 

heb rond de eeuwwisseling bij Orly ge-

speeld en onder coach Leo Goyens ge-

promoveerd van tweede naar eerste 

provinciale. Later was ik meerdere sei-

zoenen trainer-coach in eerste provinci-

ale bij Hasselt-B en bij Sint-Truiden,” 

aldus de 47-jarige Hasselaar. 

MOSSELTWEEDAAGSE     Zoals ieder jaar is er weer ons mosselfes#jn in het Crutzenhof. 

Noteer alvast zaterdag 27 en zondag 28 oktober.  

Meer info en inschrijving via      www.orly-hasselt.be     of tel 011/25.28.74 

Nieuwe trainer Dirk Smits aan het elektriciteits-

bord. Hij wil het licht opnieuw laten branden bij 

onze basketclub. 



   

   

   

   

   



Aan de zijlijn 
S#jgen en dalen:  volgend seizoen een heel 

nieuwe reeksindeling in het Limburgse basket. 

Men gaat van 2 reeksen in tweede provinciale naar 

1 reeks. In derde provinciale gaat men van 3 reek-

sen naar 2. Verder start men vierde provinciale op 

waarin “de rest” terechtkomt. Dat houdt in dat er 

een pak dalers zullen zijn.  

Uit tweede provinciale (A-ploeg)  zakken er 8 of 9 

teams. Zelfde scenario in derde provinciale met de 

B-ploeg. Gezien de resultaten van het voorgaande 

seizoen is het meer dan een mirakel als wij ons 

met het A- en B-team in de huidige reeks kunnen 

handhaven. 

Zomerbarbecue:  in juni hield de B-ploeg haar 

jaarlijkse barbecue en daar werd “dé speler van 

het seizoen” bekroond. Die eer – de spelers kiezen 

zelf - was weggelegd voor de oudste van de hoop: 

Mark Schoemans. Hij haalde het nipt voor Jan 

Olaerts. 

Diefstal:  Bert Steegmans moest vaststellen dat 

zijn dure mountain-bike uit de hall van zijn appar-

tement in Kortessem werd gestolen. 

Babyboom: stevige produc�viteit in de B-ploeg 

want bij Michael Athanasiadis werd dochtertje Pe-

nelopi geboren, bij Jan Olaerts zag Mijs het levens-

licht, bij Ralf Boelanders werd het Korneel. Drie 

stuks dus, maar bij de vrouwenploeg was het 

straffer want daar telden we er nog eentje meer: 

Ebbe bij Lo�e Bamelis, Loena bij Leen Ruyters, Fien 

bij Lies Bamelis en Robbe bij Ingrid Ruyters. Ten-

slo�e was er ook nog Elena bij jeugdtrainer Marco 

Servaes. 

Jeugdproblemen: spij�g dat we zo weinig 

teams kunnen inschrijven in de jeugdcompe��e. 

Diverse kinderen kwamen zich nog aanmelden 

toen de compe��e al bezig was, maar toen had 

het bestuur wegens gebrek aan spelertjes al forfait 

moeten geven met hun team. Volgend seizoen 

misschien eens wat vroeger beslissen wat men wel 

of niet gaat doen. 

 

Kalender mannen seniors-B derde provinciale 

alle wedstrijden op zondag om 09.30 uur 

7 oktober             Orly-B – Helchteren-B 

21 oktober           Orly-B – Peer-B 

11 november      Orly-B – Bilzen-C 

25 november       Orly-B – Heusden-B 

2 december         Orly-B – Neerpelt (in Runkst) 

6  januari             Orly-B – Hades-B 

13 januari            Orly-B – Houthalen-D 

20 januari           Orly-B – Zolder-B 

10 maart            Orly-B – Stevoort-D 

14 april               Orly-B – Leopoldsburg-B (in Runkst) 

 
Mark Schoemans (links) werd "speler van het jaar" bij de B-ploeg. 

Jan Olaerts eindigde heel nipt op de tweede plaats. 



   

   

   

   

   

WWW.MATRASSENHUISHASSELT.be 

Kuringersteenweg 76 –79 

 3500 Hasselt 
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“Nog maar eens depanneur“ 
De B-ploeg in derde provinciale wordt dit seizoen nog 

maar eens geleid door Mark Schoemans. Tegen wil en 

dank ? “Nee, niet helemaal. Ik had natuurlijk gehoopt 

en verwacht dat het bestuur (nvdr. daar maakt Mark 

zelf ook deel van uit) iemand zou vinden als trainer-

coach. Maar blijkbaar is er weinig interesse voor een B-

team in de laagste reeks. Wij hebben alleszins geen 

aanbiedingen binnen gekregen. De ploegmaats in de 

steek laten kun je ook niet, dus knap ik het nog maar 

eens een keertje op. Voor de zoveelste keer depanneur 

van dienst, maar ik heb er zeker geen bezwaar tegen 

als iemand mijn job komt overnemen.” 

 

 

Twee seizoen na mekaar eindigde de B-ploeg op de 

voorlaatste plaats met slechts 4 overwinningen. Gezien 

het groot aantal dalers -  gekoppeld aan de nieuwe 

reeksindelingen zijn er dat minstens acht -  is het quasi 

onmogelijk om in derde provinciale te blijven. “En toch 

zie ik het niet zo nega�ef in. Met Tom Groven (A-ploeg) 

plus enkele nieuwelingen erbij (Thomas, Pieter, S�jn en 

Alexander) zijn we zeker versterkt. We gaan meer mat-

chen winnen dan de voorbije seizoenen, maar of het zal 

volstaan om ons te redden weet ik ook niet. Als trainer 

probeer ik met deze kerels een behoorlijk niveau te 

halen en dan zouden de betere resultaten vanzelf moe-

ten volgen.” 

De B-ploeg scoort meestal 

erg hoog als het om 

“nevenac�viteiten” gaat. 

Blij: dat zo ? “Uiteraard 

moet de goede sfeer in het 

team behouden blijven.  

Als we dan al niet te veel winnen moeten we toch veel 

kunnen feesten. Samen met Steven Thomas is er een 

stevig, maar ook vrijblijvend programma uitgewerkt: 

Hasselt kermis, jeneverfeesten, winterbarbecue, kerst-

markt Kortessem, winterland op het Dusartplein. En 

da’s enkel voor de heenronde...” 

 

 

Het coachen laat Mark over aan Kevin Triki, zelf speler 

bij de A-ploeg. “Maar goed dat Kevin dat doet, dan hoef 

ik mij daar tenminste niet mee bezig te houden. Zelf 

ben ik ondertussen 40, probeer zo lang mogelijk fit te 

blijven en zonder blessures weer eens een leuk seizoen 

vol te maken. Misschien zelfs mijn �tel als speler van 

het jaar hernieuwen. Da’s een uitdaging voor mij per-

soonlijk.” 

Mark speelt al meer dan 20 jaar voor Orly en hij is de 

enige overblijvende van de start van de B-ploeg in 

1996. Ouderdomsdeken, an�ek meubilair, onze ouwe, 

zijn een paar weinig vleiende aanspreek�tels voor deze 

Orly-man in hart en nieren.  

Dit duo (Mark links en Kevin) probeert bij de B-ploeg betere resultaten te behalen. 

"Maar eerst en vooral moet de sfeer in het team op7maal blijven." 



   

   

   

   

   



Kalender thuismatchen  
 

Mannen seniors-A tweede provinciale 

6 oktober   20.00 Orly - Tongeren-C 

21 oktober           15.00 Orly - Heusden 

10 november       20.00 Orly - Lummen-B 

24 november       20.00 Orly - Bacma Maaseik-B 

5 januari               20.30 Orly - Cosmo Genk 

12 januari             20.00 Orly - Stevoort-C 

20 januari            11.30  Orly - Zolder 

23 februari          20.00 Orly - Sint-Truiden-B 

10 maart            15.00 Orly - Peer 

6 april                  20.00 Orly - Bree-B 

13 april               20.00 Orly - Maasmechelen-B  

   (in Runkst) 

 

 

 

 

Vrouwen seniors tweede provinciale 

alle wedstrijden op zondag om 11.30 uur 

7 oktober     Orly - Tongeren 

21 oktober            Orly - Gems Diepenbeek-C 

18 november       Orly - Maasmechelen 

2 december         Orly - BT Hasselt-C  (in Runkst) 

9 december          Orly - Femina Sint-Truiden 

16 december        Orly - Zonhoven-D 

  

Vanaf januari 2013 een nieuwe reeksindeling in de eindronde 

 

 B E G R A F E N I S S E N  Begrafenissen, crema7es  

en grafmonumenten 

Uitvaart met totale nazorg van documenten 

tot aangi9e successierechten. 

 

Bert Donkers—Cuypers 

Genkersteenweg 9,  3500 Hasselt 

T e l :  0 1 1  2 7  2 7  6 7  

G S M  0 4 9 4  3 7  1 0  2 7  

Www. Donkers-uitvaartverzorging.be 

E-mail: dc-begrafenissen@telenet.be  




