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Koninklijke ORLY HASSELT vzw

Het	seizoen	2020-2021	moest	voor	onze	club	een	echt	
feestseizoen	worden,	want	we	bestaan	zeventig	jaar!	
Helaas	besliste	de	coronapandemie	daar	anders	over.	
Maar	niets	houdt	ons	tegen	om	toch	even	terug	te	
blikken	op	onze	geschiedenis.	

Basketbalclub	we	Orly	werd	opgericht	in	1949.	En	al	in	
1950	deden	we	voor	het	eerst	mee	aan	de	competitie,	
toen	nog	met	alleen	Limburgse	en	Luikse	ploegen.	
Verplaatsingen	gebeurden	met	een	vrachtwagen	en	
de	wedstrijden	werden	buiten	gespeeld.	Weer	of	geen	
weer,	de	match	ging	door.	Dat	bewijst	ook	deze	leuke	
anekdote:	om	te	bepalen	of	het	niet	te	koud	was	om	
te	spelen,	goot	de	scheidsrechter	een	emmertje	water	
over	het	sportterrein.	Bevroor	het	water	binnen	de	

vijf	tot	tien	minuten?	Dan	was	het	té	koud	om	te	spe-
len.	Op	een	bepaald	moment	was	er	twijfel	of	een	
jeugdwedstrijd	wel	kon	doorgaan.	Wij	wilden	absoluut	
spelen	omdat	een	topspeler	van	de	tegenstander	ont-
brak.	De	beroemde	vriestest	werd	gedaan,	maar	een	
alert	bestuurslid	had	ongemerkt	een	handvol	zout	in	
het	emmertje	gedaan.	Resultaat:	de	wedstrijd	ging	
door	en	Orly	won	overtuigend!	

Terug	naar	onze	tijd.	Ons	A-team	was	er	dit	seizoen	
helemaal	klaar	voor.	We	hadden	een	aantal	nieuwe	
spelers	aangetrokken	en	vanuit	de	U18	stroomden	
enkele	jonge	spelers	in.	De	speelkalender	stemde	ons	
absoluut	hoopvol.De	kampioenstitel	was	zeker	haal-
baar.																																														(vervolg	pagina	2)

Het	vreemde	seizoen	2020-2021			

seizoen	1951	-	1952

http://www.orly-hasselt.be


WIJ*STEKEN*DE*HASSELAAR*NIET*MEER*IN
Vermits$de$Stad$Hasselt$voor$het$opC
halen$van$het$oud$papier$in$boot$is$
gegaan$met$een$ophaalfirma$verloC
ren$de$clubs$en$verenigingen$heel$
wat$centen.$Voor$sommigen$was$dat$
zelfs$hun$grootste$bron$van$inkomen,$
van$overleven.

De$stad$biedt$en$bood$alternatieven$
om$dat$verlies$aan$euro’s$te$kunnen$
opvangen.$Voor$ons$als$basketclub$
werd$dat$“de$stoepen$vrijmaken$van$
onkruid$en$insteken$van$de$HasseC
laar.”$Na$één$keer$was$dat$insteken$
al$meteen$voorbij.$Voor$het$ophalen$
van$het$oud$papier$moesten$wij$6$
mensen$leveren$op$zaterdagvoorC
middag.$Dat$insteken$van$de$HasseC
laar$had$het$dubbele$van$de$tijd$en$
het$dubbele$aantal$mensen$nodig.$$
Naast$de$Hasselaar$waren$daar$nog$

een$reeks$andere$blaadjes$bij$en$dat$was$helemaal$niet$volgens$afspraak.$Met$al$dat$bijkomend$gewicht$hadden$wij$
niet$genoeg$aan$12$mensen$op$een$ganse$zaterdag$om$dat$in$de$brievenbussen$te$krijgen.$Op$zondag$moest$men$
nog$een$halve$dag$uittrekken$om$alles$verwerkt$te$krijgen.$Uiteindelijk$vonden$wij$dat$veel$te$zwaar$om$onze$leden$
(dikwijls$jonge$vaders$met$kleine$kinderen)$daarmee$te$belasten$en$hebben$wij$afgehaakt.$Blijft$dus$enkel$het$onC
kruidvrijChouden$van$de$voetpaden$over.

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

&9%$�$VVXU¿QDQFH�)��6FKRRIV
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

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

Binnenkort nieuw adres!

WWW.LIVID.BE

Brodzinski Damian
Advocaat

Handelsrecht, vennootschapsrecht, 
contractenrecht, invorderingen

Panoramastraat 5/103
3500 Hasselt

0486-31.00.32

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

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 - leningen - beleggingen
tel +32 (0)11/25.00.05
fax +32 (0)11/25.11.65

Kuringersteenweg 95B - 3500 Hasselt
info@sibova.be - www.sibova.be

C.D.V. 18668

Webhosting - Domeinregistratie
Webdesign - Webdevelopment

www.narfum.be
info@narfum.be

Open:  ma t/m vri:    11u-14u, 16u-21u

 zat, zon-en feestdagen gesloten

Stationsplein 9, 3500 Hasselt
011/22.26.27

Architect

Steegmans Bert

Klokkehofstraat 8D
3720 kortessem
0474-42.24.38

RIJWIELCENTER

 
Nieuwe zaakvoerder!

Lazarijstraat 1
3500 Hasselt

Tel.: 011 / 87.21.01

Trek - Koga - Batavus

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

«De Boekenbeer»

Lotto - Tijdschriften

Snoep - Rookartikelen

Kuringersteenweg 111

tel 011-25 31 10

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

   

   

   

   

   

WWW.MATRASSENHUISHASSELT.be 

Kuringersteenweg 76 –79 
 3500 Hasselt 
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WWW.MATRASSENHUISHASSELT.be 

Kuringersteenweg 76 –79 
 3500 Hasselt 
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Stationsomge-

ving  
Poort	naar

	een	bruise
nd		

Hasselt	
Thonissenlaan 48

3500 Hasselt
011/872101

     Merken: Koga, Batavus, 
               Cortina, Achielle

SNACK		GULF	
Kuringersteenweg	91	
tel:	0478/30.58.1	

Openingstijden	

Woensdag		tot	en	met	zondag	
van	17uur	tot	22uur	
Maandag	en	dinsdag	gesloten.	

Helaas	haalde	het	coronavirus	een	
streep	door	de	rekening.		
Ons	B-team	moest	al	op	12	september	
2020	forfait	geven	door	een	gebrek	
aan	spelers.	Niet	dat	er	besmettingen	
waren,	maar	de	ploeg	wilde	geen	risico	
nemen.	Het	A-team	speelde	op	26	sep-
tember	2020	voor	de	Beker	van	Lim-
burg	tegen	Basket	Tongeren	B.	De	
maandag	erna	ontvingen	we	het	be-
richt	dat	er	een	speler	van	de	ploeg	uit	
Tongeren	besmet	was	met	het	corona-
virus.	Ons	team	moest	zich	laten	tes-
ten,	maar	gelukkig	was	niemand	posi-
tief.	

De	competitie	kwam	geleidelijk	aan	tot	
stilstand.	De	competitiewedstrijden	
voor	teams	met	spelers	ouder	dan	13	jaar	werden	ge-
schorst.	Trainen	onder	strikte	voorwaarden	mocht	wel	
nog,	maar	al	snel	bleek	ook	dat	geen	haalbare	kaart	
meer.		
Ook	onze	13-minners	moesten	het	een	tijdje	zonder	trai-
ningen	of	wedstrijden	stellen.	Na	de	jaarwisseling	ver-
soepelden	de	maatregelen	en	waren	ze	weer	wel	toege-
laten.	Maar	ondertussen	zagen	heel	wat	ouders	dat	niet	
meer	zitten	en	hielden	ze	hun	zoon	of	dochter	thuis.		
Onze	geplande	feestelijkheden	en	de	viering	van	ons	70-
jarige	bestaan	moesten	we	helaas	afblazen.	Toch	lieten	
we	ons	als	club	niet	van	de	wijs	brengen.	Om	onze	kas	

alsnog	wat	te	spekken,	organiseerden	we	tijdens	de	
feestdagen	een	wijnverkoop.	Met	succes!	Ook	met	valen-
tijn	waren	we	weer	van	de	partij	met	een	smakelijke	ac-
tie.	Verliefde	cupido’s	bestelden	heerlijke	ontbijtkorven	
via	onze	webshop.	Dankzij	die	acties	lukte	het	om	toch	
nog	wat	geld	in	ons	clublaatje	te	krijgen.			

En	nu	maar	duimen	dat	de	vaccins	hun	werk	doen	en	we	
snel	weer	‘normaal’	met	elkaar	kunnen	omgaan.	En	de	
viering	van	ons	70-jarige	bestaan?	Die	houden	jullie	nog	
even	tegoed.	Reken	maar	dat	we	er	in	ons	volgende	sei-
zoen	een	spetterend	feest	van	maken!	

TAVERNE
DE VOLKSMACHT
Mgr.	Broekxplein	6,		3500		Hasselt	

Tel:	011	22	44	56	
Openingsuren:	

Van	maandag	tot	vrijdag	
Open	van	07.00u	tot	19.00u	
(keuken	open	tot	18.45u)	

Zaterdag	en	zondag	gesloten	
   

            Volg ons op                          

Beginjaren	1960

KOFFIE - EETHUIS 
Plantenstraat 44 H. Hartplein 

Alle dagen open van 10u. tot 19u. 
Donderdag en feestdagen gesloten 

011 -20.18.88 
www.esquina.be

 ESQUINA



Dit	keer	greep	de	redactie	van	jouw	krant	de	telefoon	voor	een	aangenaam	gesprek	met	de	secretaris	van	
onze	club,	Danny	voor	de	vrienden.	Maar	eigenlijk	heet	ze	Danielle	Smets.	Wie	is	ze	en	hoe	kwam	ze	bij	
onze	club	terecht?	

“Op	het	stadhuis	zeiden	ze	tegen	mijn	vader:	‘Danny	is	een	jongensnaam,	dus	we	maken	daar	Danielle	
van.’	Maar	in	de	praktijk	is	het	altijd	Danny	geweest”,	vertelt	ze.	Ze	is	al	lang	betrokken	bij	basketbalclub	
Orly.	Eerst	als	ouder	en	vrijwilliger,	later	ook	als	clubsecretaris.	“Ze	vroegen	me	bij	het	bestuur,	want	ja,	er	
moet	nu	eenmaal	ook	een	secretaris	zijn.	In	de	praktijk	doet	onze	voorzitter	Anton	Reygel	het	meeste.	Hij	
is	ook	het	meeste	bij	de	jongens	en	op	de	trainingen.	Ik	spring	bij	en	help	waar	nodig.”	

Wedstrijdtafel	
Hoe	kwam	Danny	bij	de	basketclub	terecht?	“Toen	mijn	zoon	zeven	was,	wilde	hij	gaan	basketten.	Hij	werd	
lid	van	Orly.	Daar	zochten	ze	nog	iemand	voor	de	wedstrijdtafel,	en	ik	wilde	dat	wel	doen.	En	voor	je	het	
goed	en	wel	weet,	ben	je	ook	aan	het	helpen	met	andere	dingen.	Van	het	een	komt	het	ander.”	

“Mijn	zoon	heeft	gebasket	tot	zijn	eenentwintigste.	In	het	weekend	was	mijn	man	ook	altijd	intensief	met	
sport	bezig,	dus	ik	vond	het	wel	plezant	om	met	onze	zoon	mee	te	gaan	naar	de	club.	Ik	bouwde	er	fijne	
contacten	en	goede	vriendschappen	op.	En	ik	vind	het	ook	wel	heel	plezant	met	die	jonge	gasten.	Daarom	
dat	ik	me	na	vijfendertig	jaar	nog	inzet	voor	de	club.	Mijn	zoon,	die	woont	ondertussen	in	Zweden,	maar	ik	
zit	nog	altijd	bij	het	basket”,	lacht	Danny.	

Veranderingen		
Merk	je	nog	een	bepaalde	evolutie	in	het	basket	of	in	het	clubleven?	“Ja,	het	clubleven	is	op	sociaal	vlak	
wel	veranderd.	Vroeger	bleven	veel	ouders	naar	de	wedstrijden	kijken	en	was	er	een	grotere	betrokken-
heid.	Nu	worden	veel	kinderen	afgezet	en	weer	opgehaald.	Gelukkig	zijn	er	nog	steeds	ouders	die	mee-
draaien	en	blijven	hangen,	maar	velen	hebben	het	tegenwoordig	gewoon	te	druk.	Daardoor	is	het	soms	
zelfs	moeilijk	om	voldoende	vervoer	te	vinden	om	naar	de	wedstrijden	te	gaan.	Het	engagement	is	wat	
vrijblijvender	geworden.	Dat	merk	je	ook	aan	de	opkomst	bij	het	mosselfeest.	Vroeger	was	iedereen	daar,	
maar	tegenwoordig	is	dat	niet	meer	vanzelfsprekend.”	

Mooiste	beleving		
“Mijn	mooiste	belevingen?	Alles	samen	eigenlijk.	Als	je	na	de	wedstrijd	aan	de	toog	zit,	plezier	hebt	en	
lacht,	en	als	je	de	wedstrijd	kunt	winnen.	Dat	zijn	de	dingen	die	het	mooi	maken.	De	kleine	dingen,	de	
emoties,	de	vriendschappen.	Dat	missen	we	nu	in	deze	coronatijd.	Als	ik	soms	eens	iemand	tegenkom	van	
de	club,	dan	is	er	hetzelfde	verlangen,	weer	aan	de	toog	kunnen	hangen,	lachen	en	plezier	kunnen	
maken!”						 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 				(vervolg	pagina	4)

“Mijn	zoon	woont	ondertussen	in	Zweden	en	ik	zit	nog	altijd	bij	het	basket”	



Partner van DELA
DFA1 BVBA c/o Uitvaartzorg Smeets | RPR 0412.937.710

Begrafenissen - crematies
nabestaandenzorg
uitvaartverzekeringen
• organisatie uitvaart van A tot Z
• persoonlijke dienstverlening
• eigen funerarium en aula
• eigen rouwdrukwerk
• ruime parking
• toegankelijk voor mindervaliden

‘Wij staan u met raad 
en daad bij voor, tijdens
en na de uitvaart.’

011 28 35 88 | 24u/24u en 7/7 dagen

Betuig je medeleven online
Op onze website kunnen bezoekers online condoleren op een 
overlijdensbericht. Dat kan door het publieke rouwregister te tekenen 
of een privé condoleancekaart te versturen via e-mail aan de nabe-
staanden. Het is een moderne manier om je medeleven te betuigen 
aan familie of vrienden die net een dierbare verloren hebben. 

Hendrik van Veldekesingel 38 | 3500 Hasselt
smeets@dela.be | www.uitvaartzorg-smeets.be

Van	peanut	tot	senior	–	jeugdopleiding	basketbal.		
Michael	Jordan,	Lebron	James	en	dichterbij	huis	onze	
Belgian	Lions	en	Belgian	Cats.	Iedereen	kent	ondertus-
sen	wel	een	paar	namen	en	ploegen	van	bekende	bas-
ketters.	Maar	hoe	wordt	je	eigenlijk	een	goeie	volwas-
sen	basketter	?		

Binnen	onze	club	kan	je	met	basketbal	al	aan	de	slag	
vanaf	5	jaar.	In	deze	leeftijdsgroep	(U8)	van	de	peanuts	
worden	er	tweemaal	per	week	fijne	beweegmomenten	
georganiseerd	waarbij	de	kinderen	(jongens	en	meisjes	
gemengd)	spelenderwijze	balvaardigheid	en	algemene	
beweging	(multi-move)	bijgebracht	worden.	Omdat	we	
sterk	geloven	in	doorstroming	binnen	de	club	wordt	dit	
begeleid	door	onze	oudere,	gemotiveerde	jeugdspelers	
die	zo	ook	de	fundamentals	van	coaching	leren.		

De	trainingen	(2x	week)	vallen	steeds	samen	met	de	
volgende	leeftijdsgroep	van	U10	waardoor	enerzijds	de	

gediplomeerde	coaches	de	jeugdcoaches	mee	begelei-
den	en	anderzijds	er	al	leuke	connectie-punten	zijn	tus-
sen	de	jongste	beginners		ende	U10-spelers	die	staps-
gewijs	de	fundamentals	van	basketbal	al	beter	onder	de	
knie	krijgen.	Het	is	prachtig	om	te	zien	hoe	de	5/6-jari-
gen	letterlijk	opkijken	naar	zowel	de	8/9-jarigen	en	naar	
hun	coach.	In	de	leeftijdsgroep	van	U8	is	er	nog	geen	
georganiseerd	competitie	maar	worden	er	regelmatig	
toernooitjes	georganiseerd	waarin	ze	hun	eerste	wed-
strijden	spelen	in	een	3-tegen-3	formule	op	een	half	
terrein.		

Vanaf	U10	(geboortejaar	2011-2012)	komt	er	een	eerste	
echte	competitie	met	een	wedstrijdformule	van	4	tegen	
4	voor	de	meisjes	en	jongens	waarbij	er	op	basis	van	
aangepaste	(iets	makkelijkere)	regels	regelmatig	wed-
strijden	zijn	waarbij	het	spelplezier	en	inzet	belangrijker	
zijn	dan	het	resultaat.					 	 	(vervolg)

Toekomst	
Hoe	ziet	Danny	de	toekomst	tege-
moet?	“We	zullen	zien	wat	de	co-
ronacrisis	met	onze	sport	en	club	
gaat	doen.	Het	is	toch	allemaal	wat	
afwachten	nu.	Wat	zal	het	geven	

voor	de	sfeer	en	het	aantal	leden?	Bovenal	hoop	ik	dat	we	de	crisis	bin-
nenkort	achter	ons	kunnen	laten	en	onze	ploegen	weer	kunnen	gaan	bas-
ketten.	En	dat	wij,	vrijwilligers,	sympathisanten	en	ouders,	weer	een	pint	
kunnen	gaan	drinken	achteraf.	Daar	kijken	we	naar	uit!”		



Ieder	kind	krijgt	hier	gelijkwaardige	kansen	om	ervaring	
op	te	doen.	Maar	dat	sommigen	al	erg	fanatiek	zijn,	is	
zeker	geen	verrassing.		

In	de	volgende	leeftijdscategorie	van	U12	evolueert	de	
spelvorm	naar	5	tegen	5	zoals	dit	ook	bij	de	volwassenen	
is	maar	hangen	de	ringen	nog	altijd	op	lagere	hoogte.	
Vanaf	U14	gaat	de	ring	naar	de	volwassenen-hoogte.	Dit	
is	ook	de	laatste	leeftijdsgroep	waar	jongens	en	meisjes	
gemengd	spelen.	Ik	kan	bevestigen	dat	de	meisjes	zeker	
niet	moeten	onderdoen	voor	de	jongens	aangezien	mijn	
dochter	al	jaren	haar	mannetje	staat	tussen	de	jongens	
van	haar	ploeg.		

De	jeugdopleiding	zet	zich	verder	in	de	volgende	leef-
tijdsgroepen	van	U16/U18	tem	U21	waarbij	het	spel	en	
de	fysieke	kwaliteiten	van	de	jongeren	zich	steeds	verder	
ontwikkelen	en	waarin	het	samenspel	ook	steeds	be-
langrijker	wordt.	Van	hieruit	kunnen	ze	de	overstap	ma-
ken	naar	de	seniors	ploegen.		

Er	wordt	in	alle	leeftijdsgroepen	gefocust	op	individuele	
ontwikkeling	van	de	spelers	en	op	de	evolutie	van	het	
samenspel.	Het	groepsgevoel	binnen	een	team	is	ook	
erg	belangrijk	en	als	Corona	het	ons	weer	toelaat,	star-
ten	we	zeker	ook	weer	een	aantal	leuke	niet-sportieve	
activiteiten	op	die	de	voorbije	jaren	veel	succes	hadden	
(pizza/speurtocht,	kinder-kienavond...)	

In	onze	club	worden	alle	ploegen	begeleid	door	ervaren	
en	gediplomeerde	coaches	aangevuld	met	specialisatie-
trainingen	met	externe	coaches	voor	bepaalde	leeftijds-
groepen	om	bijvoorbeeld	“shooting”	op	de	ring	verder	
te	perfectioneren.	De	zoektocht	naar	coaches	is	niet	al-

tijd	makkelijk	daarom	blijven	we	ook	verder	inzetten	op	
interne	doorgroei	waarbij	de	iets	oudere	jeugdspelers	
mee	instappen	om	zowel	de	jongste	jeugdspelers	te	be-
geleiden	alsook	om	wedstrijden	te	fluiten

	als	“youth	official”	en	waarbij	de	club	ook	helpt	bij	fi-
nanciële/praktische	ondersteuning	voor	opleidingen.		
Dat	de	jeugdspelers	hiermee	nog	een	kleine	vergoeding	
kunnen	verdienen	is	natuurlijk	mooi	meegenomen	voor	
hen.	De	volledige	jeugdwerking	wordt	mee	ondersteund	
door	een	jeugdcoördinator	die	coaches	helpt,	begeleidt	
en	er	mee	voor	zorgt	dat	alle	teams	naar	dezelfde	visie	
van	basketbal	toewerken.		
Zoekt	je	zoon/dochter	nog	een	leuke	sport	in	een	fijne	
club	kom	dan	zeker	eens	langs	om	te	proberen.	Je	wordt	
verwelkomd	met	open	armen.		
Meer	info	www.orly-hasselt.be			of	0479837903	

http://www.orly-hasselt.be


U10

U16

Heugelijk	nieuws	uit	de	club		
Charlotte	Vangenechten	en	Mark	Schoemans	zijn	intens	gelukkig	met	de	geboorte	van	hun	tweede	
dochtertje.	Ze	kreeg	de	naam	Cosette.		10/11/2020	-		47cm	-	2680gr			

…		basketbal	is	bedacht	in	1891	door	sportleraar	James	Naismith?	Hij	moest	van	
zijn	schoolleiding	een	intensieve	balsport	verzinnen	die	zowel	buiten	als	binnen	
kon	worden	gespeeld.	
…	de	afstand	van	de	driepuntslijn	naar	de	basket	6,75	meter	bedraagt?	
…	Michael	Jordan	in	zijn	carrière	32.292	punten	scoorde?	
…	de	kleur	van	de	eerste	basketbal	bruin	was?	En	dat	die	later	is	veranderd	naar	
oranje,	een	meer	opvallende	kleur?	

…	de	eerste	olympische	deelname	in	1936	plaatsvond?	
…	de	National	Basketball	Association	(NBA)	uit	Amerika,	opgericht	in	1949,	de	belangrijkste	en	
meest	vooraanstaande	basketbalcompetitie	ter	wereld	is?	
…	de	basket	op	3,05	meter	hoogte	staat?	
…	er	verspreid	over	de	wereld	ruim	250	miljoen	mensen	basketbal	spelen?	
…	de	kleinste	man	in	de	NBA	een	lengte	van	1,61	meter	had?	
…	Tacko	Fall	de	langste	speler	in	de	NBA	is?	Met	zijn	2,31	meter	is	hij	op	weg	om	zich	tot	grootste	
NBA-speler	ooit	te	kronen.	Zijn	schoenmaat?	Maat	58.		
Bronnen:	
lovebasketbal.wordpress.com	
sportbord.jouwweb.nl	



	 	 	 	 	 Ben	je	tussen	5	en	12	en	wil	je	basketten?	
Schrijf	je	in	voor	‘Basket	FUN	voor	beginners’.	De	nadruk	ligt	op	het	
stimuleren	van	de	algemene	balvaardigheid.	Kinderen	vanaf	de	
derde	kleuterklas	tot	het	zesde	leerjaar	leren	hier	op	een	speelse	
en	ontspannen	manier	met	de	bal	om	te	gaan.	Een	leuke	manier	
om	al	jong	met	sport	bezig	te	zijn!	

Wanneer?	zodra	de	coronamaatregelen		het	toelaten	
Go Next sportschool, ingang Vildersstraat  
iedere dinsdag en donderdag van 17uur tot 18:30 uur 

Organisatie:	Koninklijke	Basketbalclub	Orly	Hasselt	vzw	

Surf	voor	meer	informatie	naar	onze	website	www.orly-hasselt.be.		

Inschrijven	doe	je	door	contact	op	te	nemen	met	Anton	Reygel	via	
info@orly-hasselt.be	of	+32	(0)479	83	79	03.	

ALGEMENE INSTALLATIETECHNIEKEN

Kuilbergstraat 57  .  3511 Hasselt  .  info@reygel.eu  .   www.reygel.eu

TECHNISCHE VRAGEN? RONNY REYGEL : + 32 475 86 20 52
ADMINISTRATIEVE VRAGEN? ANNEMIE ACHTEN :  + 32 478 50 89 12

   

   

   

   

   

WWW.MATRASSENHUISHASSELT.be 

Kuringersteenweg 76 –79 
 3500 Hasselt 
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http://www.orly-hasselt.be
mailto:info@orly-hasselt.be


Open:
di-vr 9.00 - 12.30u en 13.30 - 18.00u
za 9.00 - 16.00u
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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.


