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BEKER “H. REYNDERS”   
12de uitgave was een succes

Zondag 26 april ging voor de 12de 
keer de wisselbeker H.Reynders 
door in sporthal Alverberg. Wat 
aanvankelijk een zuiver Limburgs 
onderonsje was, is uitgegroeid tot 
een interprovinciaal toernooi.
Zowel ploegen uit Antwerpen, 
Vlaams-Brabant en Wallonië wa-
ren aanwezig. Ieder jaar zien 
we het spelniveau ook stijgen. 
We mogen dus stellen dat er in 
de verschillende provincies een 
goede jeugdwerking bestaat. Onze 
burgemeester, zelf vroeger een 
topbasketter genoot weer van al dat 
kleine basketbaltalent.  Hij komt 
ieder jaar persoonlijk de beker en 
de medailles uitreiken.
Om 9 uur begonnen de eerste wed-
strijden. Men speelde in groepen 
van 3 ploegen, de winnende ploeg 
van elke groep speelden verder 
voor de finaleplaatsen, de andere 
gingen voor de troosting. Als af-
sluiter was er de vrijworpfinale. 
De besten van elke ploeg namen 
het tegen elkaar op. Als er dan geen 
winnaar uit de bus kwam, volgde 
er een tweede ronde, totdat er uit-
eindelijk een overwinnaar
was. Hij of zij werd de vrijworp-
kampioen en mocht uit handen van 
de burgemeester een mooie prijs 
in ontvangst nemen. De vrijworp-
competitie was zo spannend dat er 
een volkomen stilte heerste in de 

zaal.Sommige spelers waren hierin 
echte profs. 8 of meer vrijworpen 
op 10 lukten. Onder druk en met de 
blik van al die toeschouwers op hen 
gericht was dat  niet eenvoudig. We 
mogen er dan ook zeker van zijn 
dat ze dagelijks oefenen en ook vol-
doende gedreven zijn om te trachten 
ieder jaar weer de beste te zijn.
Dit jaar was het Lukas Vandenbogart, 
van Nila Nijlen die de eerste plaats 
wist te behalen door telkens 8 van 
de 10 vrijworpen binnen te gooien. 
De tweede plaats was voor Mehdi 
Dezouaru van Vaillant Jupille.
Ouders en bestuursleden stonden ook 
klaar om alles in goede banen te lei-
den. Ze bemanden de smoskeskraam 
en  de altijd-prijskraam. De oudere 
jeugd en de seniors heren en dames 
floten de wedstrijden, bemanden de 
scoreborden en hier en daar een wed-
strijdtafel. We mochten wel spreken 
van een echt clubgebeuren.

Het toernooi werd afgesloten met 
de prijsuitreiking.
Na een woordje van dank door de 
voorzitter voor al de deelnemende 
clubs, hun begeleiders, ouders, 
spelers en eigen clubleden, was 
het de beurt aan de burgemeester 
die in zijn dankwoordje de club 
feliciteerde met de goede organi-
satie en vervolgens overging tot 
de prijsuitreiking.  Jaga Radiators 
Hasselt wist voor de derde maal, 
achter elkaar, de wisselbeker H. 
Reynders te veroveren. Ze waren 
dan ook apentrots toen ze uit de 
handen van de burgemeester de 
beker ontvingen samen met een 
gouden medaille.
De overige deelnemers kregen al-
lemaal een zilveren medaille. We 
zagen dan ook alleen maar vrolijke 
gezichten.
We kijken al uit naar de 13de 
uitgave.



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

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

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
   - Broers Sourbron   Stationsbuffet
   - Carrosserie Putzeys  St-Truidersteenweg
   - BVBA Crijns   Zonhoven
   - Studio D’Arte   Kermt
   - E.M.A.

KIENAVOND
Met de hulp van de kleinzoon 

 
Ondanks de crisis was de opkomst 
zeer goed.
Iets voor 19uur gingen de deuren 
open en kwamen de eerste kieners 
al binnen.
Omstreeks 20uur15 riep men reeds 
kien. De eerste kien een  prijs voor 
een vol rijtje was gevallen.
De spanning zat er al meteen in.
Er vielen dan ook zeer leuke prij-
zen te winnen, zoals net voor de 
rust een alleszuiger en niet te verge-
ten de hoofdprijs een brandstofbon 
van 250euro
Onder de deelnemers bevonden 
zich zowel jongeren als ouderen, 
mensen van de wijk maar ook bui-
tenstaanders.

Na de rust steeg de spanning en tegen 
10uur15 werd het stil in de zaal. Nog 
een kien te gaan voor de hoofdprijs. 
De nummers volgden elkaar op en 
het duurde vrij lang voordat de kien 
viel.
Met luide stem en vol overtuiging 
klonk het kien. Met de hulp van 
kleinzoon Jules Bartok wist opa 
Roger Gijbels   als eerste zijn kaart 
vol te spelen en kon hij de hoofdprijs 
een brandstofbon ter waarde van 250 
euro  mee naar huis nemen.

Degenen die de kienavond misten, 
hadden weer eens ongelijk. Het 
was een gezellige avond vol span-
ning en mooie prijzen, de soep,de 
bouletten en de broodjes waren 
uitverkocht.
Tijdens de rust verkochten enkele 
speelsters tombola’s altijd prijs. De 
100 omslagen werden zo snel ver-
kocht dat men amper kon volgen 
met de uitreiking van de prijzen.  
We danken alle deelnemers en 
sympathisanten voor hun steun en 
hopen dat we vrijdag 5 februari  
2010 opnieuw op hun deelname 
mogen rekenen.

De fiere opa met kleinzoon



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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n

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

Ledenwerving
Al onze jeugdploegen beschikken maar net over voldoende spelers / speelsters om aan de competitie deel 
te nemen. Dit kan bij afwezigheid van enkele spelers wel eens tot problemen leiden. We willen dan ook 
graag al onze jeugdploegen aanvullen met nieuwe leden. We doen een oproep naar iedereen om eens in 
je omgeving of vriendenkring jongeren aan te spreken om te komen basketten.. Tot en met 11 jaar zijn 
ze welkom op dinsdag en dondag van 17uur tot 18u30. Vanaf  12 jaar kunnen ze komen meedoen van 
18u30 tot 20uur. Sporthal Alverberg, Herckenrodesingel.
Deelname is gratis. Bevalt het je, dan kan je later altijd aansluiten.

Basketbal is ook voor meisjes!

Wist jij dat basketbal niet enkel & alleen voor jongens is?
Kom eens een kijkje nemen op onze trainingen, we maken daar elke week veel plezier en misschien kun-
nen we dan wel samen spelen in dezelfde ploeg.
Bij een sportclub zit je goed….. en misschien wordt Koninklijke Orly Hasselt wel jouw club!!



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



Keep on MOVIN            
       

Het lichaam: een machine in beweging
 
“Beweeg! Doe aan sport!” 
Gezondheid- en bewegings-
deskundigen blijven het her-
halen. Nu de sportsector hon-
derden methodes, toestellen 
en concepten voorstelt, is het 
wellicht interessant om eens 
stil te staan bij de belangrijk-
ste betrokkene: het lichaam.
We laten je graag kennis ma-
ken met het “design” van ons 
lichaam om beter te begrijpen 
wat de term” beweging” in 
feite inhoudt voor ons orga-
nisme.

Ons lichaam is gemaakt om 
te bewegen: het zwaartepunt 
ligt redelijk hoog, ongeveer 
ter hoogte van de derde len-
denwervel (uiteraard hangt dat 
af van de lichaamshouding), 
waardoor het lichaam meer 
geschikt is om te bewegen 
dan om stil te zitten. Een be-
wijs: als je in de rij staat aan 
de ingang van de bioscoop 
bijvoorbeeld, en de wachttijd 
wordt langer, zal niemand nog 
volledig kunnen stil staan.

Het lichaam reageert op 
zwaartekracht.
Aan de grond zijn we voort-
durend omringd door twee 
krachten: de zwaartekracht 
en (minder bekend) de grond-
reactiekracht. Het lichaam 
gebruikt en beheerst deze 

krachten zodat wij ons kunnen 
verplaatsen, springen, rennen 
enz. dankzij de soepele struc-
tuur van beenderen, gewrich-
ten, ligamenten, pezen, bind-
weefsel en fasiae. Zodra onze 
voet de grond raakt, volgen de 
reacties elkaar op van kop tot 
teen om de krachten in het spel 
te absorberen en over te dragen. 
Onze voet telt maar liefst 26 
beenderen en 33 gewrichten! 
De reden: hij speelt een funda-
mentele rol als schokbreker en 
demper.

Veerkracht daar gaat het 
om!
Om te bewegen heeft ons li-
chaam energie nodig, die niet 
enkel afkomstig is uit de om-
zetting van voedsel in energie. 
Uit de bewegingsleer weten 
we namelijk dat wanneer we 
lopen, bijvoorbeeld, onze spie-
ren werken onder de invloed 
van het “opslag-teruggave”-
fenomeen.
Hoe werkt dat precies? Het is 
voor een mens onmogelijk om 
te springen zonder enkels, de 
knieën en de heupen te buigen. 
Wanneer we de benen buigen 
om te gaan springen, halen we 
namelijk voordeel uit het feit 
dat we onze spieren op die ma-
nier eerst uitrekken. Zo slaan ze 
potentiële energie op die kan 
teruggegeven worden bij de 

sprong. Deze fase is de “op-
spanning” van de spieren.

Van rennen tot wandelen
Dat zelfde fenomeen treedt op 
bij het wandelen.
De beenspieren beperken 
samen het lichaamsgewicht 
bij de impact met de grond 
en slaan zo potentiële energie 
op, die teruggegeven wordt 
bij het voortbewegen. Het 
lichaam reageert onbewust 
op deze manier, dankzij het 
zenuwstelsel voorzien van 
proprioceptoren: de sensoren 
van de spieren. De proprio-
ceptoren vangen de intensiteit 
en de snelheid op waarmee de 
spier in kwestie uitrekt. Ze re-
gistreren deze informatie, die 
wordt doorgestuurd naar het 
ruggenmerg, dat op zijn beurt 
de samentrekkingskracht op-
wekt die nodig is voor de 
beweging. Dat zelfde proces 
treedt op wanneer we ons 
bukken om iets op te rapen of 
wanneer we op de bal meppen 
tijdens een partijtje tennis. De 
spieren beperken de krachten 
vooraleer ze zelf kracht pro-
duceren, van de uitrekking tot 
de samentrekking.

Ons lichaam in de ruimte
We bewegen voortdurend in 
drie ruimtelijke vlakken: het 
sagittale, het frontale en het 



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 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

transversale vlak. Zowel onze 
spieren als onze gewrichten 
hebben het vermogen om in 
deze drie vlakken te bewe-
gen, waarbij één vlak vaak 
de voorkeur krijgt boven de 
andere. De knie, bijvoor-
beeld, kan in de drie vlak-
ken bewegen, maar heeft op 
het sagitalle vlak de meeste 
draagwijdte. De rondliggende 
spieren moeten de beweging 
in deze drie vlakken dus kun-
nen vertragen om de lopende 
beweging te beschermen en te 
optimaliseren. Hierover werd 
een interessant vergelijkend 
onderzoek gevoerd rond twee 
revalidatieprogramma’s voor 
de hamstrings na een blessure. 
Een eerste groep volgde een 
statische behandeling om de 
spieren in het sagittale vlak 
te bewegen en te versterken, 
terwijl de tweede groep dyna-
misch werd behandeld in de 

drie vlakken met de romp als 
bewegingsmotor. De resultaten: 
de atleten van de tweede groep 
hervatten hun activiteiten na 22 
dagen, terwijl de eerste groep 
dat pas na 37 dagen deed. Het 
percentage dat herviel, bedroeg 
0% tegenover 50% in de eerste 
twee weken en 5% tegenover 
70% in het eerste jaar. Uit een 
ander onderzoek, waarbij de 
beweging van de romp werden 
geobserveerd als voorbereiding 
op het heffen van de arm, blijkt 
dat de buikspieren zich opspan-
nen, niet om de wervelkolom te 
stabiliseren, maar juist om ze te 
mobiliseren.

Ontdek de werking van ons 
lichaam.
Kortom, om een vorm van 
lichaamsbeweging te kiezen 
die geschikt is, moet rekening 
gehouden worden met de ma-
nier waarop het lichaam werkt. 

Daarom is het aangeraden om 
activiteiten te doen waarbij 
men effectief moet bewegen 
en alles te vermijden wat 
statisch is en bepaalde li-
chaamsdelen neigt te isoleren. 
(Behalve wanneer er sprake is 
van een specifieke aandoening 
of fysieke beperking)
De basis is uiteraard wande-
len en fietsen en lopen. Fit-
nesscentra bieden bovendien 
specifieke groepslessen aan, 
uiteraard enkel aangeraden als 
dit onder leiding van ervaren 
professionals gebeurt.

Artikel overgenomen uit 
“Food in action” 



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.



Resultaten 
seizoen 2008-2009

In ons vorig krantje kon je al lezen dat de resultaten erg zwak waren.
Met uitzondering van onze juniors, die op een tweede plaats eindigen, kunnen we zeker spreken 
van een zwak seizoen voor de andere ploegen. 

Seniors heren 3de provinciaal

3de provinciale A  M W D V Score  P
1 Zonhoven Heren B 24 20 0 4 1726 - 1287 64
2 Basket Lummen C 24 20 0 4 1814 - 1326 64
3 JR Hasselt C   24 17 0 7 1813 - 1472 58
4 Basket Tongeren D 24 17 0 7 1750 - 1499 58
5 Berkenbos 95  24 15 0 9 1736 - 1517 54
6 Hades Hasselt C 24 15 0 9 1605 - 1398 54
7 Kajoba Zolder  24 13 0 11 1477 - 1551 50
8 Peer B    24 12 0 12 1695 - 1728 48
9 BSC Beverlo B 24 9 0 15 1349 - 1507 42
10 Zolder C  24 8 0 16 1452 - 1641 40
11 Orly Hasselt  24 6 0 18 1442 - 1768 36
12 As B   24 3 0 21 1431 - 1762 30
13 Cristal Alken C  24 1 0 23 1196 - 2030 26

Seniors dames 1ste provinciaal

Onze dames konden geen enkele wedstrijd winnen en degraderen dus naar 2de provinciale

1ste provinciale dames M W D V Score  P
1 JR Hasselt A  26 26 0 0 2042 - 1090 78
2 K-Kontrol Lommel A 26 23 0 3 2107 - 1300 72
3 Union Leopoldsburg 26 18 0 8 1537 - 1283 62
4 Basket Lummen B 26 17 0 9 1587 - 1421 60
5 Zonhoven Dames B 26 16 0 10 1592 - 1398 58
6 Zolder Dames B 26 15 0 11 1595 - 1357 56
7 Runkster Dames A 26 14 0 12 1622 - 1611 54
8 Sporting Neerpelt A 26 14 0 12 1476 - 1479 54
9 Gems Diepenbeek B 26 13 0 13 1385 - 1338 52
10 Stevoort  26 10 0 16 1465 - 1676 46
11 Houthalen Dames C 26 8 0 18 1363 - 1801 42
12 Peer   26 5 0 21 1198 - 1706 36
13 Bilzerse  26 3 0 23 1218 - 1676 30
14 Orly Hasselt  26 0 0 26 1006 - 2057 26



Juniors heren

Juniors A (2e r.)  M W D V Score  P
1 Basket Bree  14 13 0 1 1149 - 899 40
2 Orly Hasselt  14 10 1 3 1008 - 836 35
3 Domani Heusden B 14 8 1 5 871 - 767 31
4 Domani Heusden A 14 6 1 7 745 - 798 27
5 Zolder   14 5 1 8 844 - 790 25
6 Union Leopoldsburg 14 5 0 9 847 - 859 24
7 Zonhoven Heren 14 5 0 9 681 - 929 23
8 Bokkerijder Overpelt 14 2 0 12 475 - 742 12

Miniemen jongens

Miniemen E (2e r.)  M W D V Score  P
1 Domani Heusden 10 10 0 0 780 - 480 30
2 Zonhoven Heren B 10 6 0 4 710 - 516 22
3 Houthalen 2000 B 10 6 0 4 596 - 512 22
4 Bacma Maaseik A 10 5 0 5 651 - 507 19
5 Orly Hasselt  10 3 0 7 594 - 686 15
6 Gems Diepenbeek B 10 0 0 10 272 - 902 10

Benjamins gemengd

Benjamins E (2e r.)  M W D V Score  P
1 Domani Heusden 10 9 1 0 645 - 267 29
2 Basket Bree B  10 8 1 1 604 - 314 27
3 Basket Lummen B 10 5 0 5 431 - 472 20
4 K-Kontrol Lommel B 10 3 1 6 421 - 485 17
5 Hades Hasselt  10 1 2 7 378 - 570 14
6 Orly Hasselt  10 1 1 8 251 - 622 12

Het bestuur heeft beslist om een verjonging door te voeren in haar seniorenteam.
De junioren stappen over naar de seniors en de overblijvende gemotiveerde vroegere B- spelers 
zullen dit team aanvullen. Spelers die niet in competitie aantreden kunnen blijven trainen in re-
creatie-verband. Naast dit seniorenteam trachten we ook met junioren in competitie te blijven. 
We moeten wel nog enkele spelers vinden.
Er zal ook een andere trainer komen ter vervanging van Fr. De Bruyne.
Gezien het minder goede resultaat van het afgelopen seizoen is verjonging en versterking van het 
seniorenteam zeker geen overdreven luxe.

Ons hoofddoel is nog steeds Fun. 
Niet dat winnen niet belangrijk is, maar het is niet het belangrijkste.
We willen als club onze leden plezier laten beleven aan sport.
Sport op zich is zo waardevol en heeft zo veel positieve zaken te bieden, dat het meer dan de moeite 
waard is om jongeren voor te bereiden en te motiveren tot een leven vol sport en sportiviteit. Ze 
hebben wel onze en uw steun nodig.


