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OPENDEURDAGEN 
ZA 25 & ZO 26 MAART

PROMOTIES OP 
SUPERISOLATIEGLAS

“Voor mij is het allerbelangrijkste
dat de Hasselaren geen enkel fi-
nancieel risico meer lopen”, zegt 
Tom Vandeput, voorzitter van 
vzw Grenslandhallen. Vijf jaar ge-
leden trad die vzw toe tot de 
Sportpaleisgroep. “Er is hier al
een enorme weg afgelegd en we
zijn nog steeds samen onderweg.”
“Deze site heeft onwaarschijnlijk
veel troeven”, meent Van Es-
broeck. Maar wereldtoppers vie-
len er toch nooit te bespeuren in de
Ethiaszalen. “De regio rond Has-
selt is gewoon te klein. De wereld-
top komt naar het Sportpalies, en
plan b is voor hen Paleis 12 in
Brussel. Ook al bieden wij Hasselt
aan.” 

Heel soms vallen de puzzelstukjes
toch op de juiste plaats, zoals voor
de concerten van David Guetta en
Eros Ramazotti. “Die kansen

HASSELT

Lokale vedetten en beurzen 
doen Ethias Arena na vijf jaar 
Sportpaleisgroep draaien

De cijfers van het Ethias 
Theater, 56.000 bezoekers, 
blijven onder de verwachtingen. 
FOTO  TOM PALMAERS

Het succes van de 
beurzen hadden we nooit
verwacht, omdat volgens
ons elke smartphone een
hele wereld aan beurzen
in zich heeft

Jan VAN ESBROECK
Nv Sportpaleis

Jan van Esbroeck, bestuurder van nv Sportpaleis en Tom Vandeput, 
voorzitter van de vzw Grenslandhallen. FOTO SVEN DILLEN

BILZEN
Douane vindt 350 cannabisplantjes in Alfa Romeo
Een ploeg van de Douane & 
Accijnzen van Bilzen heeft 
woensdagavond tijdens een 
drugsactie aan de grensovergang 
in Moelingen, Voeren, driehonderd-
vijftig cannabisstekjes gevonden. 

De stekjes zaten verstopt in dozen 
in de kofferruimte van een Alfa 
Romeo. De twee inzittenden van 
het voertuig werden gearresteerd. 
Tien dagen geleden onderschepte 
een douaneploeg op de E314 ook 

al een bestelwagen met daarin 
bijna zeshonderd cannabisplanten. 
In het voertuig vonden de doua-
neagenten toen ook allerlei 
materialen voor de installatie van 
een cannabisplantage. (nv)

Dat Clouseau volgend 
seizoen in het CCHa staat
in plaats van in het Ethias
Theater, is niet normaal.
Maar door Vlaamse 
subsidies kunnen we daar
niet tegenop

Jan VAN ESBROECK
Nv Sportpaleis

plafonds van de Hexagoon en Es-
planade moeten verhoogd worden
en de zalen zelf op gebruiksvrien-
delijke manier gerenoveerd. Dan 
kunnen we die ruimtes volwaardig
gaan gebruiken. Na vijf jaar heb-
ben we 12,5 miljoen geïnvesteerd 
in de gebouwen en daar gaat nog 
wat bovenop komen. Maar daar-
mee zitten we dan ook goed voor 
de rest van onze huurtijd, die nog 
een kwarteeuw loopt.”

grijpen we dan ook. Maar tegelijk
moeten we realistisch zijn. In de
Ethias Arena focussen we daarom
op lokale vedetten: Belgische 
maar ook Nederlandse en Duitse
toppers. De Nathalias, K3’s en
Helene Fischers van deze we-
reld.” 

Ink Mania 
De tweede positieve noot is een 
eerder onverwachte: de beurzen. 
“Eerlijk, daar kenden wij aanvan-
kelijk niets van”, zegt Van Es-
broeck. “En we twijfelden er aan-
vankelijk ook aan, omdat volgens
ons elke smartphone een hele we-
reld aan beurzen in zich heeft.”
“Niet dus, want Bouwinnovatie, 
het driemaandelijkse Stoffenspek-
takel en de Antiekbeurs zijn  vol-
treffers. Die lokken bijna 115.000 
mensen naar hier, een onwaar-
schijnlijk getal. En de aanvragen 
voor nichebeurzen – en die zijn 
steevast het succesvolst – komen 
nog geregeld toe. Zo organiseren 
we op 24 en 25 juni Ink Mania, de
eerste beurs rond tattoos.” 
“Het grootste en ook oneerlijkste 
gevecht leveren we in het Ethias 
Theater, waar we het moeten op-
nemen tegen het gesubsidieerde 
circuit. Dat Clouseau volgend sei-
zoen twee keer in het Cultureel 
Centrum staat in plaats van hier, is
niet normaal. Maar door de 
Vlaamse subsidieregeling kunnen 
we daar niet tegenop. Daardoor 
blijft het Ethias Theater voorlo-
pig, met goed 56.000 bezoekers, 

iets beneden de verwachtingen”, 
geeft Van Esbroeck toe. “ In Ant-
werpen hetzelfde trouwens, daar 
treedt Herman Van Veen 18 keer 
op in de Arenbergschouwburg. 
Vlaanderen schroeft die subsidies 
nu wel wat terug, dus in de toe-
komst strijden we met gelijkere 
wapens.”

Hotel
De toekomstplannen voor de rest 
van het complex zijn nog vaag. 
“Voor de hal de Studio is er wel een
definitieve oplossing op komst. 
Een externe partner uit de enter-
tainmentsector heeft er plannen”,
zeggen Van Esbroeck en Vande-
put. Meer details wil het duo daar-
over voorlopig niet geven, de 
puntjes in het contract moeten nog
op de i gezet worden.  “We bestu-
deren ook of we ergens op de site 
een hotel kunnen inplanten.”
Verschillende andere hallen moe-
ten nog gerenoveerd worden. “De

“Wereldtoppers komen 
niet naar Hasselt”

De Hasseltse Ethias Arena draait goed, vijf jaar nadat het 
overgenomen werd door nv Sportpaleis. En dat is opval-
lend, want wereldtoppers zijn er in het complex nog niet 
veel gepasseerd. En in het Ethias Theater leveren ze “een 
oneerlijk gevecht” tegen het gesubsidieerde Cultureel 
Centrum. “De beurzen doet het wel erg goed, dat was zelfs 
voor ons een verrassing”, geeft Jan Van Esbroeck, bestuur-
der van nv Sportpaleis, toe. 

Dirk JACOBS


