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Ontdek al onze promo’s op www.            .be!

GRATIS
doe-het-zelf

VERVOER!

*  Bij afgifte van deze bon krijgt u éénmalig  
15% korting op het volledige assortiment.

*  Deze bon is enkel geldig t.e.m.  31/07/2022.
* Max 1 bon per aankoop.
*  Niet cumuleerbaar met andere kortingen en folderprijzen, 

niet op gashoudende producten, robotmaaiers, elektrische 
fietsen, artikelen met de aanduiding “Vaste Lage Prijs”, 
alle Box&Go pakketten en de Hubo cadeaukaart.

www.hubo.be
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Beste HLU Family,

It’s a wrap! Het achtste seizoen van onze jonge en geliefde club zit erop. Maar wat een  
historisch jaar was het! Seizoen 2021-2022 zal voor eeuwig en altijd geboekt staan als een 
seizoen vol mijlpalen:

Vooreerst ging de gloednieuwe cross-border basketbalcompetitie, de BNXT League, 
van start en mochten we 11 gloednieuwe gladiatoren, komende van het “verre Noorden”, 
verwelkomen in ons strijdperk, de Alverberg. Om de competitieformule helemaal te  
snappen, moest men wellicht bijzondere studies hebben gevolgd, maar het was in ieder 
geval een fijne kennismaking met onze Noorderburen die zeker naar meer smaakt. 

Verder eindigden onze jonge leeuwen van de TDM1-development ploeg, onder leiding van 
Niels Marnegrave, het reguliere seizoen op de eerste plaats en dit met de tweede jongste 
ploeg van de competitie. Een mooie beloning voor het harde werk dat het team van onze 
HLU-Academy de afgelopen jaren heeft geleverd. 

Dat onze Academy goed werk levert, werd tevens treffend geïllustreerd door de jongens van 
de U16 die de nationale “final 4” haalden dit seizoen. De toekomst van HLU ziet er met al dit 
jong aanstormend talent in ieder geval zeer veelbelovend uit. 

Maar hét historisch moment voor HLU dit seizoen vond uiteraard plaats op zondag  
13 maart 2022. Het strijdtoneel lag in Vorst. De tegenstander was de ongeslagen record- 
kampioen, Filou Oostende. De inzet was onze allereerste Cup… Onze wapens: 12 noeste,  
hongerige underdogs onder leiding van 2 jonge strategen geruggesteund door een legioen 
supporters, aka “The United 2022”. Geen enkele neutrale waarnemer en/of kenner gaf ons 
een schijn van kans… het zou een slachting worden.

Maar niets was minder waar! HLU en The United 2022 zegevierden en bezorgden ons 
een blijvende herinnering. Na 8 jaar hard werken, haalden we onze allereerste grote prijs  
binnen. En ik kan u verzekeren, lieve vrienden, dat het naar meer smaakt en ons motiveert 
om er ook de komende jaren hard in te vliegen zodat we jullie allemaal nog meer van die 
historische momenten kunnen aanbieden. 

Bedankt! En tot volgend seizoen!

Jullie dienaar, 

Maarten Bostyn

MAARTEN BOSTYN

De gekende naam voor 
Vloeropbouw & Isolatie  

biedt nu nog meer comfort: 

Binnenkort nieuwe showroom in Tongeren!

Vrijheidweg 10 - 3700 Tongeren (Industriezone Tongeren-Oost) - 0800 62 502 - info@isola.be - www.isola.be

Klimaat- 
systemen

Duurzame  
energie

 
Vloeropbouw

 
Isolatie

 
Sanitair

52246 Isola.qxp  22/03/2021  08:59  Pagina 1
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We sluiten ons achtste seizoen af als 
eentje dat de geschiedenisboeken ingaat. 
Uiteraard als het eerste seizoen van 
de BNXT competitieformule, maar vooral 
als het seizoen waarin we als jonge club 
onze eerste prijs pakten: de Beker van 
België!

Achter de schermen werkt het volledige 
team dan ook hard verder om ook 
volgend seizoen opnieuw te knallen in 
dezelfde BNXT competitieformule!

SEIZOEN 2022-2023
VOORUITBLIK 

SEIZOEN 2022-2023
VOORUITBLIK 

HUBO LIMBURG UNITED

We hebben het afgelopen seizoen 
geproefd van de overwinning en dat 
smaakt uiteraard naar meer. Het doel van 
onze sportieve staf is dan ook om de grote 
kern samen te houden en hieraan enkele 
gerichte versterkingen toe te voegen. 
We gaan voor een goede mix van Belgen 
(komend jaar maar liefst 6 Limburgse 
spelers!) en buitenlandse spelers die 
perfect binnen de cultuur van United 
passen. Daarnaast willen we uiteraard ook 
onze jeugdspelers verdere kansen bieden 
om zo de continuïteit van onze club te 
kunnen garanderen. 
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OUR TEAM SO FAR

CLIFFORD HAMMONDS
POSITIE 1

POINT GUARD

ALEX STEIN
POSITIE 1-2

COMBO GUARD

ANTHONY LAMBOT
POSITIE 2

SHOOTING GUARD

YANNICK DAMMEN
POSITIE 3

SMALL FORWARD

WOUT LEEMANS
POSITIE 3/BELOFTE
SMALL FORWARD

JONAS DELALIEUX
POSITIE 4

POWER FORWARD

JARNE LESUISSE
POSITIE 2

SHOOTING GUARD

FERRE VANDERHOYDONCK
POSITIE 2/BELOFTE
SHOOTING GUARD

LEANDER DEDROOG
POSITIE 3

SMALL FORWARD

TOON CEYSSENS
POSITIE 4

POWER FORWARD

YANNICK DESIRON
POSITIE 5
CENTER

MORE INFO SOON
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A TEAM SO FAR

RAYMOND  WESTPHALEN
HEAD COACH

NIELS MARNEGRAVE
ASSISTANT COACH
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LUBAS
POSITIE
MASCOT

MORE INFO SOON
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Basketveld, bouwwerf of atelier? 
Iedereen schittert op zijn terrein! 

Jij 
maakt 
het.

www.impact.be

Ook scoren op de arbeidsmarkt vereist een uitste-
kende drive en slim teamwork. IMPACT helpt jou als 
arbeider of bediende aan een nieuwe uitdaging in 
bouw of techniek.

@jobs.impact

Naamloos-3   1Naamloos-3   1 29/11/2021   15:13:0229/11/2021   15:13:02
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YONTEC

STRAFFE DINGEN

DOEN ZIT IN ONS DNA

Wij zijn “Straffe Doeners” met een gezonde hoek af. Wat normaal lijkt, voeren wij op

een abnormaal sterke manier uit. Industrieel, facilitair en logistiek onderhoud op het 

allerhoogste niveau, door stuk voor stuk unieke mensen met gouden handen.

Yontec heeft meer dan 150 op en top straffe techniekers in dienst. Een

onlosmakelijk verbonden netwerk dat we op drie niveaus inzetten over

heel Vlaanderen: industrieel onderhoud, onderhoud op logistieke

installaties en facilitair onderhoud. Telkens met de allerbeste materialen

en volgens de strengste veiligheidseisen.

 

Om de strafste kwaliteit te bieden, stellen we alleen de beste middelen

ter beschikking van onze werknemers. Bovendien is iedereen  bij

Yontec VCA-gecertifieerd en beschikt hij over veiligheidscertificaten

voor het rijden met een heftruck, werken op hoogte en bedienen van

een hoogtewerker.

 

 

EVER SEEN THE
WOUTIM EFFECT?
WOUTIM.BE

J.B. Nowélei 49, 1800 Vilvoorde  •  Tel. 02/255.81.10

kredieten
verzekeren
beleggen
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NEW KID IN TOWN 
TOON CEYSSENS

TOON CEYSSENS
NEW KID IN TOWN

HUBO LIMBURG UNITED

HOE BEN JE IN AANRAKING GEKOMEN MET 
BASKETBAL?
Mijn broer baskette al op jonge leeftijd. Doordat 
ik hem de sport vaak zag uitoefenen, werd ik zelf 
nieuwsgieriger om het ook eens uit te proberen. Al 
snel had ook ik de smaak te pakken en nu kan ik 
met trots zeggen dat het ook mijn voltijds beroep 
wordt.

WE KENNEN JOU ALS EX-JEUGDSPELER VAN HLU. 
HOE VOELT HET OM DE STAP TE ZETTEN NAAR 
HET HOOGSTE NIVEAU BIJ DE CLUB WAAR JE JE 
JEUGD HEBT DOORGEBRACHT?
In het verleden maakte ik inderdaad al deel uit van 
de HLU-Academy. Ik heb daar gespeeld tot mijn 
18de. Op dat moment bleek ik echter nog niet klaar 
voor de overstap naar profbasketter. Ik ben toen 
overgeschakeld naar BBC Croonen Lommel, waar 
ik me goed voelde, veel geleerd heb en veel sterker 
ben uitgekomen. Nu voel ik me wel volledig klaar 
voor de grote sprong. Het is altijd een jongensdroom 
geweest om die sprong te kunnen maken in een 
Limburgse club, dat maakt het uiteraard extra 
speciaal.

NAAST HET FEIT DAT HLU EEN LIMBURGSE CLUB 
IS, WAT SPREEKT JE NOG MEER AAN?
Het is een club die blijft groeien. Coach Raymond 
Westphalen zorgt er ook voor dat iedereen 
voldoende kansen krijgt om zich te bewijzen. Zowel 
de jonge Belgen, als de nieuwe buitenlanders, alsook 
de jeugdspelers krijgen voldoende speelminuten 
waarin ze kunnen tonen wat ze waard zijn. Dat was 
bij zijn voorgangers minder het geval en vind ik dus 
zeker wel een pluspunt. Daarnaast voelt het voor 
mij als thuiskomen bij HLU.

JE HEBT JE BEROEP ALS LASSER OPGEGEVEN OM 
VOLLEDIG DE TOPSPORTWERELD IN TE GAAN. 
HEB JE LANG MOETEN NADENKEN OVER DIE 
KEUZE? 
Nee. Als je die kans op 25-jarige leeftijd krijgt, is 
dat misschien wel je laatste kans. Het voelde aan 
als ‘nu of nooit’ om de stap te zetten naar het 
profbasketbal. Ik denk dat ik er achteraf spijt van 
zou hebben gehad moest ik deze stap niet hebben 
genomen. 

WAT ZIJN JE VERWACHTINGEN VOOR VOLGEND 
SEIZOEN?
Ik hoop natuurlijk dat we een goed seizoen gaan 
draaien en dat ik daar zelf ook mijn steentje aan 
kan bijdragen. Ik ga het beste van mezelf geven en 
ga knokken voor de speelminuten die ik kan krijgen. 

 
HEB JE BUITEN BASKETBAL NOG ANDERE 
HOBBY’S OF AMBITIES?
Af en toe trek ik graag eens mijn fietskleren aan om 
te gaan mountainbiken of wielrennen. Daarnaast 
amuseer ik mij het liefst met vrienden en familie 
door eens iets samen te gaan eten of drinken.

WE WENSEN JE VEEL SUCCES TOON!

Een van de nieuwe spelers waarmee HLU 
zich volgend seizoen zal versterken is 
Limburger Toon Ceyssens. In het verleden 
maakte hij al deel uit van onze Academy 
en na een geslaagde periode bij BBC 
Croonen Lommel keert hij terug naar 
United. 

Binnen onze kern zal Toon met zijn unieke 
skill set en post up game een versterking 
vormen met het oog op de 4/5 posities. 
We gingen eens van naderbij kennismaken 
met de kersvers verkozen Limburgs 
Basketspeler van het Jaar.

TOON, KAN JE JEZELF EVEN KORT 
VOORSTELLEN?
Ik ben 25 jaar, afkomstig uit Bree. Al van jongs af 
aan heb ik de basketbalmicrobe te pakken. Het 
is al jaren mijn passie, al heb ik de laatste jaren 
daarnaast ook wel een plaatsje vrijgehouden voor 
mijn job als lasser. Binnenkort ben ik inderdaad van 
plan om mij terug voor de volle 100% te focussen 
op mijn sport zodat ik hopelijk nog enige tijd het 
beste van mezelf kan geven als profbasketter. 
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ALEX STEIN
NEW KID IN TOWN

HUBO LIMBURG UNITED

Alex Stein (Geb. 2 mei 1997 Evansville, Indiana) 
maakte afgelopen seizoen zijn debuut in Europa 
en wist daarbij meteen te imponeren. Zo was de 
1,90 meter lange Amerikaan bij het Luxemburgse 
BBC Résidence Walfer meteen goed was voor 31 
pts, 8.6 rebounds en 4 assists gemiddeld.
 
Binnen Hubo Limburg United moet Stein uit-
groeien tot één van onze sterkhouders op de 
1 en 2 posities waar hij met zijn creërend vermogen 
en sterk driepuntshot als “Combo Guard” zal 
worden uitgespeeld. Stein staat er dan ook om 
bekend een harde werker te zijn met een echte 
winnaarsmentaliteit!
 
Buiten Europa was Stein al twee jaar actief in de 
Amerikaanse G-league voor Cleveland Charge 
en speelde college voor de Southern Indiana 
Screaming Eagles (Division 2) waarmee hij in 2019 
de regionale titel wist te veroveren.

VERS VAN DE PERS

Vlak voor het uitbrengen van dit 
clubmagazine kregen we nog het heugelijke 
nieuws dat volgend seizoen ook 
Combo Guard Alex Stein ons team komt 
versterken. Natuurlijk maken we tijdens het 
seizoen nog uitgebreid kennis met onze 
nieuwe aanwinst, maar tot die tijd zetten
 we hier alvast enkele weetjes over Alex 
op een rij.  
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creative • studio • editions

PSG GROUP HAALT 
DMOTION AAN BOORD

Voortaan zal communicatiebureau dmotion voortvaren onder de vlag van de 

Hasseltse PSG Group.

Voor de roots van de PSG gaan we terug naar de jaren 90, toen founding 

father Kurt Dekeyzer zijn onderneming opbouwde. Met zijn reclamebureau 

focuste hij zich vooral op professionele fotografie, filmproducties, studiowerk 

en grafisch design.

Zo ontstond Photo Studio Graphics.

Enkele jaren geleden kwam Kurt in gesprek met Gunter Vanroy en Chris 

Schalenborgh. Zij timmerden tot op dat moment succesvol aan de weg 

met hun bedrijf Aranere, waarmee ze zich vooral richtten op webdesign 

en -development, maar ook diverse andere online en offline sales- en 

marketingactiviteiten. Na enkele gesprekken werd al snel duidelijk, dat werk 

en ambities van de drie mannen veel raakvlakken hadden. Hun liefdesbaby 

zag het levenslicht op Valentijnsdag 2019 in de vorm van een nieuwe firma 

PSG Creative.

Toen Heidi en Diana zich begin 2022 aandienden om zich samen met 

hun klantenportefeuille aan te sluiten bij PSG Group, werden er opnieuw 

vruchtbare opportuniteiten ontdekt. De jarenlange ervaring en passie van 

de dames, vormen een waardevolle aanvulling op de visie en strategie 

van het PSG team. Hun insteek vanuit Officenter Hasselt is observeren, 

adviseren, inspireren én connecteren, want ze zijn inmiddels goed gekend 

in het Limburgse netwerk. En dat klinkt ook bij PSG als muziek in de oren.

Research Campus 18 
Hendrik van Veldekesingel 150
B-3500 Hasselt
+32 (0)11 22 09 95
info@psg.be I www.psg.be
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THROWBACK: CUP FINALS
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Ray Westphalen (coach): 
“Een speciaal gevoel als Limburgse head coach om de eerste clubprijs te winnen in het 
jonge bestaan van Hubo Limburg United. 
 
Het was een enorm spektakel zowel op als naast het veld. De beleving naar de finale toe 
was uniek, het was een en al hard werk van iedereen nauw betrokken bij de club.  
De zesde man op de dag zelf was “one of a kind”. Echte Limburgse samenhorigheid!
  
Kortom een beleving, een prestatie, een datum voor eeuwig gegrift in de Belgische 
basketbalannalen.”

“De eerste trofee in de 
prijzenkast van onze jonge 
club, wat zijn we fier! Een dag 
vol emoties, een historisch 
moment voor de club, maar 
vooral een dag om nooit 
meer te vergeten, in één 
woord: wow!”

EEN TERUGBLIK NAAR EEN ONVERGETELIJKE DAG
THROWBACK: CUP FINALS

Zondag 13 maart 2022: een dag die voor altijd in het 
geheugen van elke United-fan gegrift staat! 

Na een spannende halve finale tegen Okapi Aalst 
kon Hubo Limburg United zich opnieuw kwalificeren 
voor de finale van de EuroMillions Cup, de Beker van 
België. Vijf jaar na de verloren bekerfinale van 2017 
werd dit de tweede keer dat we naar Vorst Nationaal 
afzakten om het op te nemen tegen Filou Oostende. 
Het oppermachtige Oostende, dat tot die dag in 
seizoen 2021-2022 nog geen enkele wedstrijd 
verloren had in de Belgische competitie én maar 
liefst 20 Bekers van België in de prijzenkast had 
staan… Weinig buitenstaanders gaven ons een kans, 
maar wij, the United 2022, geloofden erin! 

De kustploeg begon sterk en kwam al snel op 
voorsprong. Ze hielden deze vlot aan tot de rust. 
Maar Hubo Limburg United kwam messcherp uit 
de kleedkamer, met onze MVP Tyrell Nelson die de 
ploeg op sleeptouw nam. Stap voor stap slopen 
we dichterbij en in het vierde kwart kwam het tot 
een gelijkstand! Vol adrenaline nam Hubo Limburg 
United Vorst Nationaal over: de spelers op het veld 
en de fans in de tribune. En toen was het zover: we 
klopten Oostende met 79-73! 

De allereerste trofee voor Hubo Limburg United! 
Een historisch moment voor de club, een beloning 
voor het harde werk van spelers en staf, maar vooral 
ook een kers op de taart voor de trouwe United fan.

Een dag die voor altijd in het clubgeheugen staat 
gegrift. We gingen met 1000 supporters naar Vorst 
Nationaal. De United-family kon je goed herkennen 
aan de zwarte T-shirts en aan hun gesmeerde 
stembanden. De ontlading was groot bij het 
eindsignaal.

 
LEANDER DEDROOG (SPELER): 

“De vorige Bekerfinale was ik zelf nog een jonge 
gast. Toen heb ik als fan achter mijn tv thuis vol 
bewondering gekeken. Om dit jaar dan zelf op 
het veld te staan was voor mij een onvergetelijke 
ervaring. We werden aangemoedigd door 
honderden Limburgse fans, die duidelijk 
veel luider waren dan die van Oostende. 
Dat tilde ons echt naar een hoger niveau. 
Ongelofelijk om zo’n spannende match af 
te ronden met de Beker van België in onze 
handen.”
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Zorgeloos investeren in Spaans vastgoed
Spaargeld dat stilstaat wordt langzaam minder waard. 

Breng uw vermogen in beweging en kies voor beleggen 
vanuit een gestructureerd plan.

Ceder Invest begeleidt u van A tot Z.

CEDER INVEST BELGIË

Kunstlaan 18  •  3500 Hasselt
info@ceder-invest.be  •  www.ceder-invest.be

Waarin beleggen?
Ga langs bij onze experten.

Belfius regio Hasselt commV
Havermarkt 36, 3500 Hasselt
Luikersteenweg 189/1, 3500 Hasselt
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Eerlijk, duidelijk en no-
nonsense: scoor altijd een 
driepunter met ConSenso. 
Of je nu een persoonlijke of professionele juridische kwestie hebt: speel 
in het team van ConSenso Advocaten. Met het strategische inzicht van 
onze spelverdelers, het scorend vermogen van onze shooting-guards 
en de slimme defense van onze verdedigers dribbel jij zo naar de 
overwinning. ConSenso Advocaten. Jouw persoonlijke supporters. 

www.consenso.be • info@consenso.be

Kantoor Tongeren: 
 
+32(0)12 39 83 70 
Piepelpoel 13, B-3700 Tongeren 

Kantoor Genk:  

+32(0)89 32 29 10 
H. Fordlaan 47, B-3600 Genk

Onze partners

passionworksbetter.becwbgroup.be behindyourbusiness.bedescon.online enviro-eng.be

Alle bedrijfsdiensten
onder één dak!

T 011 31 23 41
F 011 31 45 67

info@clbgroup.be
www.clbgroup.be

Industrieterrein Kolmen 1085
3570 Alken

AUTOCARS

TRANSPORT
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DIETER JANS                 ONZE COMMUNITY MANAGER 

MAAK KENNIS MET 

HUBO LIMBURG UNITED

Onze creatieve Community Manager 
draait nu al een aantal maanden op 
volle toeren mee. Met zijn ervaring in het 
marketing- en eventmanagement vult hij 
ons team perfect aan.

Van veel inwerktijd was er geen sprake, 
aangezien de campagne van de 
Bekerfinale zich al meteen aandiende. 
Hij werd helemaal ondergedompeld in 
de United-werking, maar wat een mooie 
timing om te starten met een nieuwe job! 
We laten jullie graag kennismaken met 
Dieter. 

DIETER JANS
COMMUNITY MANAGER

HOE ZOU JE JEZELF BESCHRIJVEN? 
Eigenlijk ben ik een rustig persoon, maar op het 
Ik ben 25 jaar, afkomstig uit Stevoort. Na 
mijn opleiding fotografie, wat ik nog steeds 
in bijberoep doe, ben ik mij steeds meer 
gaan verdiepen in marketing. Veel van de 
fotografiecontent die ik creëerde was voor-
namelijk voor marketingdoeleinden.
Uiteindelijk maakte ik daarom daadwerkelijk 
de stap terug naar de schoolbanken. Vanaf toen 
nam het marketingaspect de bovenhand en ben 
ik mijn loopbaan hier verder op gaan focussen.

JE BENT SINDS JANUARI DE NIEUWE COMMUNITY 
MANAGER VAN HUBO LIMBURG UNITED. HOE 
KIJK JE TERUG OP JOUW EERSTE MAANDEN 
HIER?
Het is gek om te bedenken dat ik hier 
ondertussen al een half jaar aan de slag ben. 
De tijd vliegt! De beginfase was zeker hectisch, 
maar de bekercampagne was een unieke 
ervaring. We mogen trots zijn op het feit 
dat we met meer supporters naar Vorst zijn 

afgereisd dan Oostende. Toch een pluim die we 
als officeteam samen met onze supporters op 
onze hoed mogen steken.

HOE ZIET EEN ‘DOORSNEE’ DAG ER VOOR JOU 
UIT?
Ik denk niet dat er echt doorsnee dagen bestaan 
bij Hubo Limburg United (lacht). Elke dag is 
anders, wat op zich ook vele mogelijkheden 
met zich meebrengt. Ik heb dan ook het geluk 
om met bijna iedereen in de club contact te 
hebben, gaande van onze vrijwilligers tot de 
spelers en de sponsors. Ik heb de laatste zes 
maanden heel wat nieuwe namen en gezichten 
leren kennen, maar het is fijn om met zoveel 
mensen uit onze HLU-familie te mogen 
samenwerken.  

WAT HOUDT JE TAKENPAKKET BIJ HLU IN? 
Ik ben voornamelijk verantwoordelijk voor 
de communicatie en de organisatie van de 
thuiswedstrijden. Ik hou me bezig met de 
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sociale media van zowel het A-team als 
de Academy. Daarnaast ben ik tijdens de 
thuiswedstrijden verantwoordelijk voor alle 
wedstrijdorganisatie rond het terrein en de 
VIP-lounge. Een gevarieerd takenpakket, 
maar zeker leuk om te doen!

OP WELK RESULTAAT BEN JE TOT NU TOE HET 
MEEST TROTS?
Zoals al vermeld is de bekercampagne die 
we als team op poten hebben gezet iets 
waar ik erg trots op ben. Daarnaast ben ik 
trots op elke wedstrijd die we organiser-
en. Corona heeft zeker zijn impact gehad en 
ik ben mijn eerste wedstrijden hier gestart 
met lege tribunes. Nu het publiek terug ti-
jdens de wedstrijd aanwezig mag zijn, geeft 
het echt een ongelofelijke kick om dit voor al 
onze supporters op poten te mogen zetten.  

WAAR LIGT JE AMBITIE VOOR DE KOMENDE 
JAREN?
Mijn doel is om samen te groeien met de club. 
Dit zowel op sociale media als in bezoeker-
saantallen op de wedstrijden. Uiteindelijk zijn 
we met Hubo 
Limburg United 
hét uithangbord 
voor basketbal 
in Limburg. 

Onze bekerwinst 
was dan ook een 
prestatie voor al 
de clubs van de 
gehele provin-
cie. 

Het doel is om de 
hele basketbal 
community van 

Limburg te mogen verwelkomen bij de wedstri-
jden van Hubo Limburg United in de Alverberg. 

HOE BEN JE BIJ HUBO LIMBURG UNITED TERECHT 
GEKOMEN?
Heel toevallig eigenlijk. Sport was altijd al een 
grote interesse van mij en aanvankelijk kende 
ik de club voornamelijk van elke dag langs hun 
geparkeerde wagens te fietsen op weg naar 
school. De branding op de wagens werkt dus 
zeker goed (lacht). 

Toevallig kwam ik dan ook via LinkedIn terecht 
bij de vacature van Community Manager.   

HEB JE, NAAST BASKETBAL, INTERESSE IN AN-
DERE SPORTEN?  

Buiten het basketbal ben ik voornamelijk in 
de wieler- en motorsport actief.  Ik heb zo al 
de kans gehad om met verschillende teams 
en atleten samen te werken. Zo ben ik onder 
meer actief geweest binnen het fabrieksteam 
van Suzuki in de MXGP en heb ik reportages 
gemaakt over bijvoorbeeld voormalig Belgisch 
kampioen wielrennen Tim Merlier.

 

DIETER JANS
COMMUNITY MANAGER

Ontdek wat Voka 
voor jou kan betekenen
www.voka.be/limburg

BEN JE ZELF SPORTIEF? 
Zo nu en dan haal ik met veel plezier zelf de 
crossmotor nog eens van stal. Verder probeer 
ik ook nog regelmatig te gaan lopen en hier 
ook af en toe ook nog een wedstrijd in mee 
te pikken. In het verleden was ik nog actief als 
veldrijder, waardoor de drang naar competitie 
er nog wel is. 

WELKE TOEGEVOEGDE WAARDE HEB JE VOOR 
HUBO LIMBURG UNITED?
Moeilijke vraag om zelf te beantwoorden 
(lacht). Ik denk wel dat mijn grafische en 
foto/video skills een goede meerwaarde zijn  
binnen deze functie. Ook heb ik zeker wel 
enkele ideeën naar de toekomst toe, al was 
 het natuurlijk niet de bedoeling om plots  
halverwege het seizoen het roer zomaar om te 
gooien. Ik hoop natuurlijk wel dat onze fans al 
een positieve impact gevoeld hebben.

HUBO LIMBURG UNITED WENST DIETER EEN  
HARTELIJK WELKOM EN VEEL SUCCES!
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It’s you we care about. ITZU is een volledig ontzorgende, strategische sustainable partner 
in HR en Facility voor zowel particulieren als bedrijven. Als talent expert groeien we 

samen met iedereen die met onze diensten in contact komt.

HUMAN RESOURCES

Itzu Jobs: uitzendarbeid

Itzu Select: werving & selectie

Itzu Polska: rekrutering in Polen

Itzu Career: assessment 
& development centers, 

carrièrecoaching en outplacement

Itzu Training: strategische 
opleidingspartner

 Itzu Project Sourcing:  
HR detachering

CLEANING & FACILITY

 Itzu Cleaning: algemene  
& industriële schoonmaak

 Itzu Facility: facilitaire diensten

 Itzu Technics: detachering van 
technische profielen

 Itzu Home: thuishulp met 
dienstencheques

J O U W  TOTA A L PA RT N E R  I N  H R  &  FA C I L I T Y

T +32 (0)11 28 00 50 - info@itzu.eu - www.itzu.eu

“Een duidelijk zicht op uw  
situatie voor nu, voor morgen  

en voor later.”

Wij begeleiden gezinnen van ondernemers  
in de realisatie van hun persoonlijke  

financiële doelstellingen.  
Onze kracht ligt in de begeleiding op maat.

Kunstlaan 18, 3500 Hasselt    T. 011 21 30 69  F. 011 26 19 62 
info@anadyr.be       www.anadyr.be
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Mierhoopweg 34 · B-3850 Wijer · Nieuwerkerken
Tel. (+32) 11/ 69 52 80 

fruit@fruitsnacks.be · www.fruitsnacks.be
BTW BE 0879.749.715 - RPR Hasselt

Volg ons op

Fruitmanden - Fruit op maat - Relatiegeschenken - 
Logofruit® - Soepen - Fruittap

Fruit your work met een wekelijkse 
fruitmand bij jou op kantoor! 
Fruitsnacks is al meer dan 15 jaar dé 
fruitleverancier voor bedrijven. 

GRATISproefmandwww.fruitsnacks.be

De familie
Paesmans
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Gerdingerstraat 2/002, 3960 Bree        089 86 77  00        info@architekt-nburo.be       www.architekt-nburo.be
Schipperijkaai 9, 1000 Brussel

Ontmoetingscentrum Lutselus - Diepenbeek      © tvdv

net dat tikkeltje extra !

Steeds weer is Atelier V met zijn vernieuwende hedendaagse keuken
de betrouwbare culinaire partner voor uw bedrijfsfeest, 

vergadering, congres of receptie.
De culinaire beleving met oog voor presentatie, originaliteit en kwaliteit

weerspiegelt onze passie voor het vak. 
Atelier V zorgt steeds voor een unieke ervaring.

Wij hopen u binnenkort te mogen ontmoeten!

jong
  & enthousiast

persoonlijk
  & creatief

zorgeloos
  & origineel

find
us on

Luxeautocars van 16 tot 80 plaatsen, Royal Class en
autocar voor mindervaliden.

w w w . d e z i g e u n e r . c o m

Er even tussenuit?

I n d u s t r i e l a a n  7  3 5 9 0  D i e p e n b e e k    |    i n f o @ d e z i g e u n e r . c o m    |    0 1 1  3 5  0 4  0 4

Een bus voor elke
gelegenheid...

Ontdek ons aanbod citytrips,
strandvakanties, rondreizen,

fietsvakanties... op 

www.dezigeuner.com
 

Onze Classic Coaches zijn ideaal voor huwelijken of                                                     
een feestje.

Onze vip-/kantoorbus als je kiest voor iets meer 
luxe!

Info over bus huren: z-coach@dezigeuner.com
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BASKETBAL 
VOOR DUMMIES
EPISODE 2

HUBO LIMBURG UNITED

In onze tweede episode van ‘Basketbal voor dummies’ zoomen we dieper in op twee 
belangrijke aspecten van een basketbalwedstrijd: fouten en scheidsrechters.

Fouten komen zeer vaak voor op het basketbalveld en, hoewel dit onnatuurlijk lijkt, 
worden er soms zelfs bewust fouten gemaakt om het spel te verstoren. Er zijn dan ook 
heel wat verschillende soorten fouten.

ALLE FOUTEN WORDEN AANGEDUID OP HET SCOREBORD.

episode2
BASKETBAL VOOR DUMMIES

TYPE FOUTEN:
PERSOONLIJKE FOUTEN
Elke speler mag maximaal 5 persoonlijke fouten 
maken doorheen een wedstrijd. Na de vijfde 
persoonlijke fout moet de speler het veld verlaten 
en mag hij niet meer worden opgesteld.

 • Een fout op een speler die een doelpoging
  onderneemt, levert vrijworpen op. Als de
  fout binnen de driepuntlijn wordt gemaakt,
  zijn er 2 vrijworpen. In het andere geval zijn
  het er 3.

 • Een fout op een speler die geen doelpoging
  onderneemt, levert een inworp op.

 • Een speler kan ook een aanvallende fout
  maken op een verdediger. Dit levert een 
  inworp op voor het verdedigende team. 

PLOEGFOUTEN
Elke persoonlijke fout telt ook als ploegfout. Een 
team mag maximaal 4 ploegfouten per quarter 
maken. Vanaf de vijfde ploegfout krijgt de 
tegenstander telkens 2 vrijworpen, tenzij de fout 
door de aanvallende ploeg gemaakt wordt. 

Bij een fout op een doelpoging levert dit 2 vrijworpen 
op. Bij een driepuntpoging krijgt men dan weer 3 
vrijworpen. Wanneer een shot wordt gescoord met 
een fout erop, krijgt de aanvaller 1 bonusworp. 

TECHNISCHE FOUTEN
Een technische fout kan gefloten worden tegen de 
coach, assistent coach of spelers voor misplaatst 
gedrag, gebaren en opmerkingen zoals protest of 
pogingen tot onsportief contact. Dit levert 1 vrijworp 
en een inworp op.

ONSPORTIEVE FOUTEN
Een onsportieve fout is een fout waarbij de speler 
enkel tot doel heeft het spel te stoppen, zonder de 
intentie om de bal te spelen. Dit kan bijvoorbeeld 
excessief fysiek contact zijn. Dit levert 2 vrijworpen 
en balbezit op. 

UITSLUITING
Dit gebeurt enkel bij een flagrant onsportieve fout, 
bijvoorbeeld een vuistslag of een vechtpartij. Dit 
kan ook na 2 onsportieve of technische fouten of in 
combinatie. Bijgevolg wordt de speler automatisch 
uitgesloten.
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OP ELKE WEDSTRIJD VAN ONS A TEAM ZIJN ER MAAR LIEFST 3 SCHEIDSRECHTERS AANWEZIG, 

MET 1 SCHEIDSRECHTER DIE DE LEIDING NEEMT.

 JE ZIET DAN OOK HEEL REGELMATIG DE ARMEN DE LUCHT IN GAAN, MAAR WAT BETEKENEN DIE 

GEBAREN NU ALLEMAAL?  WE ZOOMEN IN OP EEN AANTAL FREQUENTE SIGNALEN
 

Start en stop van de klok

Loopfout Dubbele dribbel

Fout

1 punt 2 punten 3 punter succesvol

3 punter poging

Start en stop van de klok

Loopfout Dubbele dribbel

Fout

1 punt 2 punten 3 punter succesvol

3 punter poging

Start en stop van de klok
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1 punt 2 punten 3 punter succesvol

3 punter poging

Start en stop van de klok

Loopfout Dubbele dribbel
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3 punter poging

Start en stop van de klok

Loopfout Dubbele dribbel

Fout

1 punt 2 punten 3 punter succesvol

3 punter poging

START EN STOP VAN DE KLOK:
Het is aan de scheidsrechter om een signaal te 
geven wanneer het spel start, stopt of onderbroken 
wordt en de wedstrijd en de klok bijgevolg verder 
loopt of niet. Dit is zowel van toepassing voor de 
wedstrijdklok als voor de shotklok.

1, 2 OF 3 PUNTEN:
De scheidsrechter geeft de hoeveelheid van de 
gescoorde punten per actie door. Bij een driepunter 
worden beide handen gebruikt als deze binnen gaat.

LOOPFOUT:
Indien er meer dan 2 stappen worden gezet zonder te 
dribbelen met de bal, spreken we over een loopfout. 
Dit levert een inworp op voor de tegenpartij.

DUBBEL DRIBBEL:
Wanneer een speler stopt met dribbelen en 
vervolgens opnieuw start met dribbelen, hebben we 
te maken met een dubbel dribbel. Ook dit levert een 
inworp op voor de tegenpartij.

FOUT:
De scheidsrechter gaat naar de tafel van de officials 
om het type fout aan te geven en wie de fout heeft 
gemaakt. De klok stopt bij iedere fout. 
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Helemaal back in business 
• 10 locaties over het hele land en 35.000 zetels
• Eenvoudig bereikbaar en ruime parkings
• Technologisch hoogstaande Blue Moon studio te Antwerpen
• Nationale accountmanager
• Uitgebreid aanbod op maat
• Volgens de geldende corona-maatregelen

Kinepolis Business Belgium              Kinepolis Business              Kinepolis Business Belgium

business.kinepolis.be

www.romulusenremus.com

Uw betrouwbare partner voor alle elektrotechnische 
totaaloplossingen, gaande van appartementsgebouwen tot volledig uitgeruste 
kantoor- en industriegebouwen, scholen, WZC’s waarin de meest innovatieve 

technieken verwerkt zitten.

www.janssens-elektriciteitswerken.be
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HUBO LIMBURG UNITED

PARTNERS IN 
THE SPOTLIGHT

Ons achtste seizoen zit erop. Ook binnen onze Impact Hubo 
Limburg United Business Community blikken we terug op een 
geslaagd (netwerk)jaar. 

Door middel van een aantal unieke events hebben we onze 
partners de kans gegeven om opnieuw fysiek te netwerken. En wat 
voor events: zweefvliegen, karten, een Italiaanse kookworkshop... 
we kijken terug op een mooi gevuld programma! Daarnaast 
mochten we dit seizoen ook weer heel wat nieuwe partners 
verwelkomen binnen onze hechte Business Community.

Net zoals onze spelers, is bij Hubo Limburg United ook elke partner 
uniek. Groot of klein, nieuw of ancien, voor ieder een partnership 
op maat. We gingen luisteren bij vier partners naar hun drijfveren 
en hun relatie met Hubo Limburg United.
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CEO bij Impact, hét uitzendkantoor 
voor specialisten in bouw en techniek 
met maar liefst 23 kantoren in België, 
1 kantoor in Roemenië en 1 kantoor in 
Polen én hoofdpartner van onze 
Business Community

ERIC DANTINNE

HOE IS DE SAMENWERKING TUSSEN HUBO 
LIMBURG UNITED EN IMPACT TOT STAND 
GEKOMEN?
Via Maarten Bostyn. Isola was al jarenlang een 
trouwe klant van IMPACT en zo is de bal aan het 
rollen gegaan om onze samenwerking uit te breiden. 
Maarten zocht sponsors voor het basketbalteam en 
dacht aan IMPACT als een belangrijke Limburgse 
onderneming die zorgt voor tewerkstelling. Wij 
vonden het meteen een goed idee, temeer omdat 
in de naam Hubo Limburg United onze provincie 
centraal staat: het gaat over meer dan Hasselt alleen. 
Limburg is de bakermat van zowel Hubo Limburg 
United als IMPACT en ligt ons dus logischerwijs 
nauw aan het hart.
Bijgevolg is IMPACT sinds het seizoen 2015-2016 
trotse sponsor van Hubo Limburg United. Na enkele 
jaren besloten we om nog een stap verder te gaan: 
vanaf 2018 prijkt ook ons logo op de shirts en draagt 
de business community onze naam. 

WELKE KERNWAARDEN VAN IMPACT KAN JE OOK 
TERUGVINDEN IN HET DNA VAN HUBO LIMBURG 
UNITED?

Er is enorm veel analogie tussen wat IMPACT doet 
en wat de sporters van HLU doen. Net zoals hen, 
leveren we ook bij IMPACT dagelijks inspanningen 
om onze doelen te bereiken. We zoeken voortdurend 
naar manieren om ons hoogste niveau te halen 
en onszelf te blijven verbeteren. Je bereikt niets 
zonder steeds het beste van jezelf te geven: no pain, 
no gain. Nooit opgeven, altijd blijven leren en jezelf 
onderscheiden om te kunnen uitblinken: het DNA 
van Hubo Limburg United en dat van IMPACT is een 
1-op-1-match.

Basket is een teamsport pur sang. Net zoals bij 
Hubo Limburg United, kan een individu nooit 
zoveel bereiken als een team. Ook bij IMPACT is elke 
collega afhankelijk van het niveau en het werk van 
zijn of haar collega’s. We zijn als bedrijf een familie 
en ademen die sfeer ook uit. Die familiale sfeer vind 
je ook terug in het baskethal van HLU waar je naar 
de wedstrijden gaat kijken met je partner, kinderen, 
vrienden, collega’s … en iedereen geniet. Er beweegt 
altijd wel wat.

VOOR WELKE DIENSTEN KAN JE ALLEMAAL BIJ 
IMPACT TERECHT?
IMPACT is een uitzendkantoor voor zowel arbeiders 
als bedienden in bouw of techniek. We focussen 
voornamelijk op de werving en begeleiding van 
die straffe specialisten. Bedrijven doen beroep 
op IMPACT als een instroomkanaal. 70% van onze 
uitzendkrachten krijgt dan ook een vast contract 
na een succesvolle interimperiode. Heel wat 
kandidaten kunnen zelfs meteen vast in dienst bij 
onze klanten.
Enerzijds zoeken we die kandidaten in België: we 
hebben 23 kantoren waardoor je altijd wel een 
IMPACT-kantoor in je buurt vindt. Anderzijds 
rekruteren we sinds 2006 ook buitenlandse 
kandidaten met onder meer een kantoor in Polen 
en Roemenië. Deze buitenlandse experts krijgen 
een specifiek traject op hun maat waarbij ze kunnen 
rekenen op huisvesting en persoonlijke coaching. 
Het is een succesformule waar steeds meer 
bedrijven voor kiezen.
Maar dat is niet alles: via onze zusterbedrijven 
Talent Link en Nova Engineering focussen we 
evenzeer op hoger opgeleide profielen. Waar Talent 
Link kiest voor werving en selectie, kan je bij Nova 
Engineer terecht voor project sourcing van onder 
meer ingenieurs en technisch bedienden. Op die 
manier kunnen we samen een uitgebreide service 
aanbieden.

WELK PUBLIEK WILLEN JULLIE BEREIKEN MET 
JULLIE PARTNERSHIP BIJ HUBO LIMBURG 
UNITED?
“Het doel is tweeledig: uiteraard willen we onze 
naambekendheid vergroten. Dat doen we door onder 
meer netwerkactiviteiten te organiseren met zowel 
klanten als met andere bedrijven uit de regio. Zo 

kunnen we elkaar beter leren kennen en ook nieuwe 
samenwerkingen opstarten.
De focus ligt dus voornamelijk op bedrijven, maar 
anderzijds nemen we ook allerlei initiatieven om 
het basketpubliek aan te spreken. Denk maar aan 
onze jaarlijkse sponsoravond waarbij we ons op een 
leuke manier richten naar de toeschouwers in de 
baskethal. Natuurlijk mikken we in dat publiek ook 
op de experts in bouw en techniek. Dat kunnen zowel 
arbeiders als bedienden zijn. Ook voor mensen die een 
carrièreswitch overwegen, bekijken we wat de opties 
zijn.

IMPACT IS OOK TROUWE NAAMPARTNER VAN 
ONZE IMPACT HLU BUSINESS COMMUNITY. HOE 
BELANGRIJK IS NETWERKEN VOOR JOU?  
De markt is de laatste jaren enorm geëvolueerd 
in de richting van een kandidatenmarkt, maar het 
is een open deur intrappen dat het cruciaal blijft 
om trouwe klanten bij je te houden en ook nieuwe 
klanten aan te trekken. We moeten zonder twijfel top 
of mind blijven bij bedrijven om zo opportuniteiten 
te kunnen spotten én ze daadwerkelijk te grijpen.
Omdat IMPACT een bedrijf is dat zich vooral focust 
op kmo’s, moeten we wel non-stop nieuwe klanten 
zoeken en genereren. Daar zit een enorme troef van 
de HLU Business Community: er zijn heel wat kmo’s 
uit Limburg, maar het gaat ook breder. Zo zitten er 
ook heel wat bedrijven uit regio Antwerpen die al 
jaren een trouwe partner zijn.

Tot slot wil ik een pluim op de hoed van Hubo 
Limburg United steken. De mensen binnen HLU zijn 
erg betrokken bij de organisatie van de events. Dat 
zorgt ervoor dat het makkelijker is om meteen in 
contact te komen met de verantwoordelijke persoon 
van de deelnemende bedrijven.
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Office Manager bij “ad Bibendum”, your 
partner in quality world wines

ELLEN ROOSEN

PARTNER BIJ HLU SINDS? 
Seizoen 2021-2022. We hebben dus net ons eerste 
seizoen als wijnleverancier van Hubo Limburg 
United erop zitten en kijken ernaar uit om ons 
partnership verder te zetten!

HOE HEB JE KENNIS GEMAAKT MET HLU? 
Wij werden benaderd door Miet en haar team en 
hadden onmiddellijk interesse om onze naam aan 
Hubo Limburg United te verbinden. Samen met een 
aantal vaste partners van de club hebben we een 
selectie gemaakt uit ons wijngamma, dat je kan 
proeven in het Isola Business Restaurant, de VIP 
lounge en de cafetaria.

WAT IS VOOR JULLIE DE BELANGRIJKSTE REDEN 
OM PARTNER TE ZIJN BIJ HLU? 
De herkenbaarheid en de goede reclame. We komen 
door de basketwedstrijden met heel wat nieuw 
cliënteel in contact. Dus zeker het netwerkgebeuren 
rond HLU is voor ons een meerwaarde. Vooral het 
leren kennen van nieuwe mensen en dus potentiële 
zakenpartners is voor ons een groot pluspunt. De 
hele community die aan de club vasthangt vinden 
we top!

WAT IS DE LINK TUSSEN SPORT EN JULLIE 
BEDRIJFS-DNA?
Net zoals jullie streven we ernaar om klanten te winnen 
en met onze selectie de goede wijnen eruit te kiezen.

WELKE INSPIRERENDE QUOTE IS VAN 
TOEPASSING OP JULLIE BEDRIJF?
“Life is too short to drink bad wine.”

WAT IS JE FAVORIETE HLU-MOMENT? 
Sportief was dit voor ons sowieso de Bekerfinale, 
die we in een supersfeer hebben mogen meemaken. 
Het samenhorigheidsgevoel was echt geweldig!
Op vlak van netwerken hebben wij een degustatie 
georganiseerd bij ons in Sint-Truiden. Dit ging aan 
het einde van het jaar door voor een beperkte 
groep wegens Corona, wat uiteraard wel jammer 
was. Maar binnenkort organiseren we nogmaals een 
degustatie, waarbij we hopen dat we weer andere 
HLU partners mogen leren kennen.
Mijn team en ik vinden sowieso elke HLU-wedstrijd 
gezellig en spannend. Ik kan dus aan het einde van 
dit seizoen wel stellen dat we samen met HLU tal 
van fijne momenten hebben beleefd.

WAT ZIJN JULLIE VOORUITZICHTEN?
We willen ons gamma verder blijven uitbreiden 
met kwaliteitswijnen. Er komen binnenkort een 
aantal nieuwe landen bij, onder andere ook China. 
We hebben ondertussen ongeveer 17 landen in ons 
assortiment en blijven altijd zoeken naar pareltjes 
over heel de wereld. Wij proberen onze klanten 
steeds tevreden te stellen en zowel ons cliënteel 
als ons assortiment nog verder uit te breiden naar 
België en Nederland. Recent hebben we Monard Pro 
Vino overgenomen, wat maakt dat er heel wat wijnen 
uit Frankrijk zijn bijgekomen. Een hele meerwaarde, 
want op vlak van Franse kwaliteitswijnen is Monard 
Pro Vino dé specialist.
Als we de vooruitzichten in onze samenwerking met 
HLU bekijken willen wij volgend jaar gewoon graag 
op hetzelfde elan verdergaan als partner, zonder 
al die coronaperikelen. Ik hoop dat zowel jullie 
als wij op een normale manier vooruit kunnen en 
alle evenementen en wedstrijden met diners met 
een talrijk publiek kunnen plaatsvinden. We willen 
graag verdergaan op de ingeslagen weg en samen 
leuke dingen organiseren.

Office Manager bij “ad Bibendum”, your 
partner in quality world wines

ELLEN ROOSEN

PARTNER BIJ HLU SINDS? 
Seizoen 2021-2022. We hebben dus net ons eerste 
seizoen als wijnleverancier van Hubo Limburg 
United erop zitten en kijken ernaar uit om ons 
partnership verder te zetten!

HOE HEB JE KENNIS GEMAAKT MET HLU? 
Wij werden benaderd door Miet en haar team en 
hadden onmiddellijk interesse om onze naam aan 
Hubo Limburg United te verbinden. Samen met een 
aantal vaste partners van de club hebben we een 
selectie gemaakt uit ons wijngamma, dat je kan 
proeven in het Isola Business Restaurant, de VIP 
lounge en de cafetaria.

WAT IS VOOR JULLIE DE BELANGRIJKSTE REDEN 
OM PARTNER TE ZIJN BIJ HLU? 
De herkenbaarheid en de goede reclame. We komen 
door de basketwedstrijden met heel wat nieuw 
cliënteel in contact. Dus zeker het netwerkgebeuren 
rond HLU is voor ons een meerwaarde. Vooral het 
leren kennen van nieuwe mensen en dus potentiële 
zakenpartners is voor ons een groot pluspunt. De 
hele community die aan de club vasthangt vinden 
we top!

WAT IS DE LINK TUSSEN SPORT EN JULLIE 
BEDRIJFS-DNA?
Net zoals jullie streven we ernaar om klanten te winnen 
en met onze selectie de goede wijnen eruit te kiezen.

WELKE INSPIRERENDE QUOTE IS VAN 
TOEPASSING OP JULLIE BEDRIJF?
“Life is too short to drink bad wine.”

WAT IS JE FAVORIETE HLU-MOMENT? 
Sportief was dit voor ons sowieso de Bekerfinale, 
die we in een supersfeer hebben mogen meemaken. 
Het samenhorigheidsgevoel was echt geweldig!
Op vlak van netwerken hebben wij een degustatie 
georganiseerd bij ons in Sint-Truiden. Dit ging aan 
het einde van het jaar door voor een beperkte 
groep wegens Corona, wat uiteraard wel jammer 
was. Maar binnenkort organiseren we nogmaals een 
degustatie, waarbij we hopen dat we weer andere 
HLU partners mogen leren kennen.
Mijn team en ik vinden sowieso elke HLU-wedstrijd 
gezellig en spannend. Ik kan dus aan het einde van 
dit seizoen wel stellen dat we samen met HLU tal 
van fijne momenten hebben beleefd.

WAT ZIJN JULLIE VOORUITZICHTEN?
We willen ons gamma verder blijven uitbreiden 
met kwaliteitswijnen. Er komen binnenkort een 
aantal nieuwe landen bij, onder andere ook China. 
We hebben ondertussen ongeveer 17 landen in ons 
assortiment en blijven altijd zoeken naar pareltjes 
over heel de wereld. Wij proberen onze klanten 
steeds tevreden te stellen en zowel ons cliënteel 
als ons assortiment nog verder uit te breiden naar 
België en Nederland. Recent hebben we Monard Pro 
Vino overgenomen, wat maakt dat er heel wat wijnen 
uit Frankrijk zijn bijgekomen. Een hele meerwaarde, 
want op vlak van Franse kwaliteitswijnen is Monard 
Pro Vino dé specialist.
Als we de vooruitzichten in onze samenwerking met 
HLU bekijken willen wij volgend jaar gewoon graag 
op hetzelfde elan verdergaan als partner, zonder 
al die coronaperikelen. Ik hoop dat zowel jullie 
als wij op een normale manier vooruit kunnen en 
alle evenementen en wedstrijden met diners met 
een talrijk publiek kunnen plaatsvinden. We willen 
graag verdergaan op de ingeslagen weg en samen 
leuke dingen organiseren.



56 57

Ontdek. Beleef. Geniet!

Overnachten?02.indd   1 27/02/19   18:35



58 59

Bedrijfsleider bij “Humanz” - 
een business development en 
lobbyorganisatie, die 100% op maat van 
de klanten introducties faciliteert voor 
bedrijfsleiders van middelgrote en grote 
KMO’s en multinationals in Limburg, 
Antwerpen en Vlaams-Brabant.

MATHIAS BOECKX

PARTNER BIJ HLU SINDS? 
Ik ben in januari 2021 opgestart met mijn bedrijf en 
ben meteen partner geworden van Hubo Limburg 
United.

HOE HEB JE KENNIS GEMAAKT MET HLU? 
Ik wist uit het verleden dat er een hoogwaardige 
business community aan gekoppeld is. Tegen-woordig 
vind ik voetbal en dergelijke sporten ook allemaal 
achterhaald. Als je je vandaag de dag wil aansluiten 
bij een businessclub in een sportgemeenschap dan 
moet je bij Hubo Limburg United zijn, want daar lopen 
evenzeer grote jongens rond als op de voetbal, maar 
de sfeer is veel gemoedelijker.

WAT IS VOOR JULLIE DE BELANGRIJKSTE REDEN OM 
PARTNER TE ZIJN BIJ HLU? 
Je krijgt klanten veel gemakkelijker uitgenodigd op 
een basketbalwedstrijd dan op een voetbalwedstrijd. 
Dit omdat het spel in de basket veel sneller gaat 
en er veel meer gebeurt op korte tijd. Tijdens een 
voetbalmatch worden er misschien 2 à 3 doelpunten 
gemaakt op 90 minuten tijd, terwijl er bij basket elk 
quarter tal van punten worden gescoord. Basketbal is 
interactiever dus ideaal om klanten te laten proeven 
van de sport.

WAT IS DE LINK TUSSEN SPORT EN JULLIE 
BEDRIJFS-DNA?
Wij brengen bedrijfsleiders samen en zoeken altijd 
naar platformen om die bedrijfsleiders op een leuke 
manier te kunnen ontvangen. De link met sport is 

teamwork. Een team is maar zo sterk als de mensen 
die met elkaar samenwerken, en dat is effectief wat wij 
bij Humanz ook doen.

WELKE INSPIRERENDE QUOTE IS VAN TOEPASSING 
OP JULLIE BEDRIJF?
“Pay it forward.” - Dat is de naam van een film die 
gaat over het feit dat je zelf als individu voor drie 
mensen iets goed doet, zonder dat je daarvoor iets 
terugverwacht. Ook al is die film inmiddels 22 jaar oud, 
ik heb dit altijd in mijn achterhoofd gehouden. 
Als je zelf als individu voor drie mensen iets goed doet, 
en die drie mensen doen opnieuw voor drie andere 
mensen een goede daad, enzovoort... dan ga je op die 
manier exponentieel hele mooie resultaten kunnen 
boeken. Dat is eigenlijk waar Humanz voor staat. Ik 
pas dit ook toe in mijn eigen manier van leven: tracht 
altijd goede dingen te doen, op een gegeven moment 
komt dit toch wel weer positief terug.

WAT IS JE FAVORIETE HLU-MOMENT? 
ke HLU-wedstrijd gezellig en spannend. Ik kan dus 
Ik had een paar klanten meegenomen naar Vorst 
Nationaal. Wat was die avond legendarisch! Het was 
zo plezant dat als je nu aan hen zou vragen hoe die 
avond eruit zag, je alleen maar wazige antwoorden 
zal terugkrijgen. Niemand herinnert zich nog iets van 
de Bekerfinale, maar iedereen vond het top! Wij zaten 
op een partybus met een dansvloer, muziek en drank. 
Hier en daar is er ook wel eens iemand gevallen. Maar 
een paar blauwe plekken later kijken we er allemaal 
heel positief op terug. Wat een avond!

Als we de vooruitzichten in onze samenwerking met 
HLU bekijken willen wij volgend jaar gewoon graag op 
hetzelfde elan verdergaan als partner, zonder al die 
coronaperikelen. Ik hoop dat zowel jullie als wij op een 
normale manier vooruit kunnen en alle evenementen 
en wedstrijden met diners met een talrijk publiek 
kunnen plaatsvinden. We willen graag verdergaan op 
de ingeslagen weg en samen leuke dingen organiseren.
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LaBaronale brengt een stukje Italië dicht bij huis !

De eigenaars van LaBaronale, die zelf 
Italiaanse roots hebben, voorzien alle

 consumenten, die bewust gezond en lekker willen eten, 
van verrassende Italiaanse producten. 

Waaronder het exclusief espressoconcept PIU’ Caffè.

De degustaties en culinaire 
verwennerijen van LaBaronale 
staan garant voor gezelligheid 
en creativiteit. 

Omdat de organisatie van alle 
degustaties, vergaderingen,
personeelsfeesten, incentives,
kooklessen, relatiegeschenken,  
etc... in eigen beheer zijn, kan 
LaBaronale flexibel inspelen op 
al uw specifieke wensen.

www.labaronale.com
Tel. 011 72 91 50
E-mail: info@labaronale.com

De Lange Beemden 29,
3550 Heusden-Zolder

Picard doet de helft van je job!
Een goede uitrusting is het halve werk. Picard doet de helft 
van je job met comfortabele inrichting van de werkplek d.mv. 

www.picardofficecare.be • +32 (0) 11 22 33 00

Print & 
Document

Office 
Interior

Interactive  
Meeting

SOLUTIONS •   PV-INSTALLATIES

NIEUW!
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let us meet again
Flexorius gelooft in diepgaande, hartelijke en 
duurzame klantenrelaties om alle hr-uitdagingen 
aan te gaan in een voortdurend veranderende 
maatschappij.

Vezerlaan 1/1 • 3540 Herk-De-Stad • T. 013 29 74 45
hello@fl exorius.hr • fl exorius.com
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Gedelegeerd bestuurder bij “Bamps 
Verzekeringen” – de onafhankelijke 
tussenpersoon in de verzekeringswereld 
die voor de klant staat en hen gidst naar 
de juiste verzekeringsoplossing op maat. 
lobbyorganisatie, die 100% op maat van 
de klanten introducties faciliteert voor 
bedrijfsleiders van middelgrote en grote 
KMO’s en multinationals in Limburg, 
Antwerpen en Vlaams-Brabant.

GEERT KEYMIS

PARTNER BIJ HLU SINDS? 
Tijdens het eerste seizoen van de club, 2014-2015, 
hebben we een paar keer op losse basis een paar 
wedstrijden bijgewoond. Sinds seizoen 2015-2016 
zijn we effectief partner.

HOE HEB JE KENNIS GEMAAKT MET HLU? 
Via Tom Heeren, bestuurslid bij Hubo Limburg 
United en eigenaar van Groep Heeren. Via hen zijn 
we ook al enkele jaren verzekeraar van het HLU 
wagenpark.

WAT IS VOOR JULLIE DE BELANGRIJKSTE REDEN 
OM PARTNER TE ZIJN BIJ HLU? 
We zijn blij om deel uit te maken van een club die 
leeft. De wedstrijdbeleving en events zijn van hoge 
kwaliteit! Er hangt een goede vibe, die zorgt voor 
enthousiasme bij onze medewerkers. 

WAT IS DE LINK TUSSEN SPORT EN JULLIE 
BEDRIJFS-DNA?
Zowel Hubo Limburg United als Bamps Verzekeringen 
streeft ernaar om topprestaties neer te zetten. De 
dynamiek, passie en energie die je bij sporters ziet, 
vinden we bij Bamps Verzekeringen ook terug op de 
werkvloer. Net zoals sporters streng zijn voor zichzelf, 
zijn wij  streng voor onszelf om de beste partner te zijn 
voor onze klanten en het beste advies te geven.

WELKE INSPIRERENDE QUOTE IS VAN 
TOEPASSING OP JULLIE BEDRIJF?
Onze baseline is “Bamps Verzekeringen staat 
voor u.” Enerzijds staan wij voor u om u te 
beschermen tegen zoveel mogelijke risico’s, maar 
ook om u te verdedigen ten opzichte van de 
verzekeringsmaatschappijen. Wij staan niet naast 
u, maar voor u. 

WAT IS JE FAVORIETE HLU-MOMENT? 
Op de wedstrijden hangt in het algemeen steeds 
een fijne sfeer, wat zorgt voor een ontspannen 
vrijdagavond voor onze medewerkers en relaties. 
Maar als wagenliefhebber zijn de events op Spa 
Francorchamps en de AMG on Tour voor mij 
persoonlijk toch ook unieke ervaringen.

WAT ZIJN JULLIE VOORUITZICHTEN? 
Ons uitgangspunt blijft: de beste partner blijven 
voor onze klanten en vooruitgaan op alle vlakken.  
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Toonaangevend in HVAC & SANITAIR

NIEUW!

www.duall.biz/designtobuild

D E S I G N  t o  B U I L D
Eigen ontwerp van de HVAC installatie
op maat van jouw comforteisen.

Garantie voor plaatsing én werking 
HVAC & sanitaire technieken

Blijf binnen je bouwbudget

Innovatieve installaties zijn financieel haalbaar

Vlotte communicatie tussen alle partners

20200516-Duall-advertentie-HLU-210x148-def.pdf   1   26/05/20   11:22

TOWARDS AN ENERGY POSITIVE WORLD
Ben ik eigenlijk nog goed bezig? Deze vraag stellen we ons continu bij Enerdo. 
Waar we in geloven – namelijk een energiepositieve wereld – zit in onze genen.
Omdat het vijf voor twaalf is én omdat we overtuigd zijn dat we samen een posi-
tieve verandering teweeg kunnen brengen, zullen we er alles aan doen om jouw 

project te begeleiden richting deze energiepositieve wereld.
En zo - om op onze vraag terug te komen – samen goed bezig te zijn!

PROJECT HOME EXISTING BUILDING

Wij ontzorgen 
bouwprofessionals op hun weg 

naar duurzaamheid.

Wie duurzaam bouwt, geniet van 
levenslang comfort.

Maak duurzame keuzes voor je 
bestaande eigendommen.

(VER)BOUW JOUW 
DUURZAAM HUIS

OPTIMALISEER JOUW 
GEBOUW

REALISEER EEN 
DUURZAAM PROJECT

UW DROOMTUIN
IS DICHTERBIJ
DAN U DENKT!

Gert Kwanten is gespecialiseerd in 
ontwerp en realisatie van exclusieve 
tuinarchitectuur. Middels creatieve 
oplossingen, frisse ideeën en puur 
vakmanschap verwezenlijken we 
even inspirerende als functionele 
tuinen waarin u ongedwongen kunt 
ontspannen.

www.gert-kwanten.be  |  011 66 66 46

GERT KWANTEN

   WE REBEL 
     LIKE HELL

WIJNDOMEIN HELSHOVEN

Wijndomein Helshoven is gelegen in het gelijknamig, 
Borgloons gehucht Helshoven. Met als motto 
“We Rebel Like Hell” trapt Wijndomein Helshoven 
tegen heel wat heilige (wijn)huisjes. Veel wijnen zullen 
afwijken van de gekende, klassieke wijnen. Ook de 
vormgeving is anders. Zo worden de wijnen gebotteld 
in champagnefl essen met kroonkurk, alsook in kleine 
tubes met een inhoud van 10cl. De ideale hoeveelheid 
om in een glas te mixen met tonic, een mousserende 
wijn of gewoon met ijsblokjes! 

BEN JE NOG OP ZOEK NAAR EEN LEUK CADEAU OF 
EEN GEPERSONALISEERD RELATIEGESCHENK DAT 
ZEKER IN DE SMAAK ZAL VALLEN? 

Al onze wijnen kunnen opgestuurd worden in een 
mooie verpakking die ook nog gepersonaliseerd kan 
worden! Neem zeker eens een kijkje op onze 
webshop: landvannectar.be 

of stuur een mail naar jytte@jeromwinery.be en 
we werken samen een formule op maat uit!

     LIKE HELL
   WE REBEL 
     LIKE HELL

WIJN 

VAN BIJ 

ONS!
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Trafl ux, 
de specialist 
in afvaloplossingen

Trafl ux BV  |  Europark 1003, 3530 Houthalen
T. +32 (0)11 51 62 70 | info@trafl ux.be

Kies voor onze 
all-in formule:

• Installatie 

 • Lediging 

 • Onderhoud 

 • Reiniging

Trafl ux BV  |  Europark 1003, 3530 Houthalen
T. +32 (0)11 51 62 70 | info@trafl ux.be

 • Reiniging

TTOOTTAAAALLPPRROOJJEECCTTEENN  

ZZOORRGGEELLOOOOSS  VVEERRBBOOUUWWEENN  MMEETT    

EEEENN  EERRKKEENNDDEE  AAAANNNNEEMMEERR  
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DIGITALUM EN HUBO LIMBURG 
UNITED, GAME CHANGERS OP ÉN 
NAAST HET BASKETBALVELD.

WE PROUDLY PRESENT: HUBO LIMBURG UNITED 
ACADEMY POWERED BY DIGITALUM.

HUBO LIMBURG UNITED

Digitalum, expert in het ontwikkelen van e-commerce platformen, wordt 
voor minstens twee seizoenen naampartner van de jeugdafdeling van Hubo 
Limburg United, die met veel fierheid wordt omgedoopt tot de Hubo Limburg 
United Academy powered by Digitalum. Waar Digitalum game changer is in 
e-commerce en customer experience, zijn de jonge talenten van de Hubo 

Limburg United Academy game changers op het basketbalveld.  Als game 
changers streven we er beiden naar om de beste te zijn, ieder binnen haar eigen 
domein. Waar Digitalum uitblinkt in het servicen van haar klanten, zet de Hubo 
Limburg United Academy powered by Digitalum zich in om de instroom van 
talenten in Limburg te garanderen.

MET DE KOMST VAN FULLTIME ACADEMY 
MANAGER THOMAS DREESEN, DE UITBOUW IN 
AANTAL PLOEGEN (TDM1, 1E LANDELIJKE, U18, 
U16 EN U14) ÉN EEN NIEUWE NAAMPARTNER 
LEEFT DE ACADEMY MEER DAN OOIT. THOMAS, 
34 JAAR, AFKOMSTIG UIT BREE EN ZELF EX-PROF 
BASKETBALSPELER EN EX-BELGIAN LION, STELT 
ZICHZELF VOOR EN VERTELT ONS MEER OVER 
DE TOEKOMSTPLANNEN VAN ONZE ACADEMY 
POWERED BY DIGITALUM.

THOMAS, WAT HOUDT JOUW ROL ALS ACADEMY 
MANAGER IN? 
Mijn prioriteit is het opleidingstraject binnen de 
club verder te professionaliseren en samen met 
de coaching staf een duidelijke sportieve lijn uit 
te zetten. Ook zal ik fungeren als aanspreekpunt 
voor spelers en ouders en sta ik in voor de 
praktische organisatie van de jeugdwerking. 
Daarnaast ben ik ook de verantwoordelijke 
om samenwerkingstrajecten op te starten 
met verschillende Limburgse basketbalclubs 
en de Academy community uit te bouwen.

POWERED BY DIGITALUM
HUBO LIMBURG UNITED ACADEMY

AFGELOPEN SEIZOEN WAS JE REEDS COACH 
VAN HET U16 TEAM, MAAR JE NAM OOK NOG 
DE JONGSTE BASKETSPELERTJES VAN BASKET 
BREE ONDER JE HOEDE. HOE KRIJG JE DIT 
GECOMBINEERD?
Tussen Hubo Limburg United en Basket Bree 
is er reeds enkele seizoenen geleden een 
mooie samenwerking opgestart. Zelf zal ik 
binnen Basket Bree enkel nog een adviserende 
rol invullen. Vanaf volgend seizoen zal ik 
mij volledig focussen op de Hubo Limburg 
United Academy en zal ik ook zelf coach 
worden van de U14 en U18 ploegen. Een 
uitdaging die ik graag met twee handen grijp!

ONZE ACADEMY FOCUST ZICH OP LIMBURGSE 
TALENTEN OM HUN EEN TRAJECT AAN TE BIEDEN 
MET DOORGROEIMOGELIJKHEDEN NAAR HET 
HOOGSTE NIVEAU.  HOE PAK JE DAT PRECIES 
AAN?
Met de Academy willen we graag elke speler 
individueel versterken, zowel op als naast 
het veld. Meer specifiek betekent dit dat we 

De vonk tussen Hubo Limburg United en 
Digitalum sloeg vorig seizoen over. Zo 
brachten United-speler Spencer Littleson en 
mascotte Lubas een bezoek aan Digitalum op 
de PXL jobbeurs én legde Digitalum op haar 
beurt een fanbus voor haar medewerkers in 
naar Vorst Nationaal voor de bekerfinale.

Diederik Bots, CEO van Digitalum, is geen 
onbekende in de Limburgse basketbalwereld: 
“Mijn tijd als jeugdspeler op het nationaal 
niveau bij Bree, waar ik Thomas Dreesen 
heb leren kennen, herinner ik me als een 
fantastische periode. Daarom ben ik blij dat 
we ons nu kunnen engageren om ook de 
volgende generaties deze ervaring mee te 
geven.”

Hubo Limburg United trekt reeds enkele 
seizoenen volop de kaart van de jeugd. 
Met succes, want er zullen maar liefst 6 
beloftevolle spelers uit de eigen jeugdwerking 
onderdeel uitmaken van het A team en 
regelmatig de wildcard zijn binnen de kern 
in de BNXT League. Dat een toonaangevend 
bedrijf als Digitalum zich voluit achter het 
jeugdproject wil zetten, is een bekroning van 
het reeds geleverde werk, maar doet vooral 
hunkeren naar het samen verderzetten van 
dit mooie verhaal.
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THOMAS DREESEN

FULLTIME ACADEMY 
MANAGER

volgend jaar ons dieper zullen toespitsen op 
zowel het physical als het mentale aspect. Dit 
betekent ook dat we niet enkel zullen kijken 
naar resultaten op het veld, maar naar de 
progressie in zijn totaliteit, want ‘stilstaan is 
achteruitgaan’ naar mijn mening. Ik wil dat 
jongeren in hun totaalpakket stap voor stap 
progressie kunnen maken, enerzijds door 
goede ondersteuning, anderzijds door zich in 
te zetten en hard te werken.

NAAST DE TALENTENWERVING BINNEN ONZE 
EIGEN ACADEMY, FOCUST HUBO LIMBURG 
UNITED ZICH OOK OP HET PROMOTEN VAN DE 
BASKETBALSPORT IN DE GANSE PROVINCIE. HOE 
VERTAALT ZICH DAT IN DE PRAKTIJK? 
Wij als HLU-team hebben inderdaad een 
grote rol in de volledige basketbalcommunity. 
Onlangs hebben we bijvoorbeeld het 
Cupwinners Eastercamp georganiseerd, mijn 
allereerste kamp als Academy Manager. Deze 
editie was toegankelijk voor zowel jongens 

als meisjes van U10 tot U18. Dat we (nog) geen 
meisjesploeg hebben binnen de Academy 
betekent niet dat we de Limburgse meisjes niet 
willen stimuleren om te basketten. Basketbal 
is een sport waarin iedereen welkom is en die 
nog steeds stevig aan populariteit wint. Het is 
onze rol om basket naar het grote publiek te 
brengen.
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H I G H  E N D  S E C U R I T Y  S O L U T I O N S

• Inbraakbeveiliging

• Branddetectie

• Camerabeveiliging

• Toegangscontrole

• Smart home

www.etv.be Stationsstraat 66, B-3550 Heusden-Zolder, t. 011 37 77 86       
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Sinds 1960 profileert                zich als 
een PROFESSIONELE VERFGROOTHANDEL in Limburg en de Kempen. 

Dit resulteert zich in een uitgebreide VAKKENNIS EN EXPERTISE. 
Met klanten zoals schilders, schildersbedrijven, winkels, openbare 
instellingen, aannemers, architecten, projectontwikkelaars,... 
bewijzen we telkens opnieuw dat            
een BETROUWBARE PARTNER is voor iedere professional.

www.ROUXNV.be

BOSDEL 57, 3600 GENK

NIJVERHEIDSSTRAAT 18, 2400 MOL

BOUWCHEMISCHE PRODUCTEN • PRODUITS DU BÂTIMENT ET DU G.C. 

www.grouttech.eu • info@grouttech.be • +32 (0)53 77 48 28
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www.dakwerkendhl.be
www.toituresdhl.be

0475 66 13 27

Ook wat u niet ziet
is vaak van onschatbare waarde.

Zoals het juiste woord of een comfortabele stilte.
Of één en al oor voor wat gezegd wordt.

Aandacht voor de grootse dingen
en voor details die het verschil maken.

Daaraan herkent u de ziel van onze bank.

www.delen.be

The Value Builders:  
allen experts, samen sterker

Democo Group verzamelt de expertise  
van 7 gespecialiseerde bedrijven  
en meer dan 800 medewerkers om  
toegevoegde waarde te leveren in  
Aanneming, Ontwikkeling, Technieken  
en Afwerking. Door ideeën, materialen  
en mensen samen te brengen, willen we  
bij elk bouwproject de verwachtingen  
van onze klanten en partners overtreffen.

www.democogroup.com

DHS Group is reeds een trouwe partner voor veel bedrijven  
op het vlak van financiën en verzekeringen. 

“Als kleinere makelaar zijn we groots in ons aanbod en service. 
Onze werk- en denkwijze zijn modern en we blijven continu 
innoveren. En bovenal is ons vak onze grootste passie, wat je 
duidelijk merkt aan ons servicelevel.”

Kiezen voor DHS Group is kiezen voor persoonlijk contact, directe 
communicatie en de hoogste graad van deskundigheid!

Molsekiezel 229 
3920 Lommel 
T. 011 555 100
F. 011 555 006 
M. info@dhsgroup.be 
www.dhsgroup.be 

DHS Insurance Group bvba 
FSMA 110723 A 

DHS Finance Group bvba 
FSMA 67114 A-cB 
FOD 208207

Hypotheken Verzekeren Persoonlijk 
advies
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Audi Q7 en Q8 TFSI e
De vernieuwde plug-in hybride

Model enkel ter illustratie en uitgerust met te betalen opties. V.U./Adverteerder: D’Ieteren Automotive n.v., Audi Import België, Maliestraat 50, 1050 Elsene - KBO 0466 909 993, IBAN BE42 3100 1572 0554.

Q8 TFSI e: 2,6–2,1 L/100 KM ◆ 59 - 48 G CO2/KM ◆ 25,2-23,5 KWH/100 KM (WLTP) 

DELORGE HASSELT 

TIMMERMANS TONGEREN 

COOX LANKLAAR

DELORGE PELT 

B&O DIEST 

DELORGE SINT-TRUIDEN 

VANTHIENEN TIENEN

CEULEMANS HERENT

Q7 TFSI e: 2,4–2,0 L/100 KM ◆ 55 - 46 G CO2/KM ◆ 24,6-23,2 KWH/100 KM (WLTP) 

Nu aan een verhoogde belastingsaftrek 
dankzij de verlaagde CO2-uitstoot. 
Boek uw testrit.

www.dialexbiomedica.be

Dialex Biomedica nv importeert en verdeelt producten voor 
infectiepreventie, evenals steriele wegwerpartikelen voor  
infusie/transfusie op medisch-chirurgisch gebied. Zo zijn wij de 
exclusieve Benelux-invoerder én hoofdverdeler van de topmerken 
DAX-handontsmetting en Clinell-oppervlakteontsmetting.

Als marktleider voor handhygiëne en oppervlaktedesinfectie in de 
ziekenhuizen, leveren wij onze producten sinds jaren aan de Belgische 
zorgsector. Ook bedrijven, scholen, overheidsinstellingen, horeca …  
maken gebruik van onze kwalitatieve, veilige en doeltreffende 
infectiepreventiemiddelen. En dat gaat bij Dialex Biomedica nv  
hand in hand met professionele ondersteuning.

adv_Bisar-R2Livin_220426.indd   2adv_Bisar-R2Livin_220426.indd   2 26/04/2022   15:2826/04/2022   15:28

Leef je eigen stijl

www.cozino.be

Cozino-ADV-HLU-A5L-0621.indd   1Cozino-ADV-HLU-A5L-0621.indd   1 28/04/2021   16:1728/04/2021   16:17
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DUBBELINTERVIEW 
MET DE BOVY-BROERS

STARS OF TOMORROW

HUBO LIMBURG UNITED

It runs in the family: het basketbaltalent! 
Broers Matthias (1999) en Siebe (2004) 
Bovy waren bezig aan een ijzersterk 
seizoen bij het B en C team toen het 
noodlot toesloeg: Siebe viel uit met een 
zware knieblessure. Samen met Matthias, 
student kinesitherapie bij UHasselt, 
blikken we terug, maar kijken we ook 
vooruit naar de beloftevolle toekomst van 
beide Truienaars. 

DE BOVY-BROERS
DUBBELINTERVIEW

SIEBE, HOE GAAT HET MOMENTEEL MET JE 
BLESSURE?
Het gaat al veel beter dan verwacht!  In het begin 
dacht men dat ik een fractuur in mijn bot had, 
maar het bleek gelukkig minder erg te zijn. Er werd 
gesproken van een revalidatie van 9 maanden, 
hetgeen zou uitkomen op midden november, maar 
mijn kinesist zei onlangs dat ik waarschijnlijk 
eind september, begin oktober terug volledig zou 
kunnen starten.

WAT IS ER PRECIES GEBEURD?
Tijdens een wedstrijd van de B-ploeg stond ik nog 
maar 4 minuten op het veld. Bij het teruglopen 
verdraaide ik mijn knie. Ik voelde direct dat het echt 
niet goed zat.

WAT ZIJN JE VERDERE TOEKOMSTPLANNEN?
Mijn eerste doel is uiteraard sterker terugkomen 
uit mijn blessure, maar daar heb ik wel vertrouwen 
in! De laatste jaren heb ik al vaker aangehaald dat 
het mijn doel is om een professioneel basketter 
te worden en dat is nog steeds niet veranderd 
door deze blessure. De timing van een blessure is 
natuurlijk nooit goed, maar ik heb niet het gevoel 
dat afgelopen seizoen een verloren seizoen was, 
aangezien ik me wel heb kunnen bewijzen. Als alles 
blijft zoals het nu is, ben ik normaal gezien volgend 

seizoen gewoon terug en dan blijft mijn planning 
hetzelfde als voor mijn blessure.

KIJK JE OP NAAR JE OUDERE BROER? 
Aangezien Matthias een paar jaar ouder is, heeft 
hij natuurlijk meer ervaring in de basketbalwereld. 
Voor mij is het minder zoeken naar bijvoorbeeld 
de mogelijkheden van de combinatie sport en 
studeren. Toen ik jonger was, keek ik echt heel erg 
naar hem op en wilde ik graag even ver geraken als 
hem. Nu we bijna even ver staan, geniet ik er vooral 
van dat we samen kunnen spelen. 

MATTHIAS, JIJ ZIT MOMENTEEL IN JE MASTER 
VAN DE OPLEIDING KINESITHERAPIE AAN 
DE UHASSELT. HOE COMBINEER JE JE JOUW 
UNIVERSITAIRE STUDIE MET TOPSPORT 
BASKETBAL?
Binnen een paar maanden heb ik normaal gezien 
mijn masterdiploma kinesitherapie op zak. Vorig 
schooljaar had ik een topsportstatuut bij UHasselt, 
waarmee ik mijn stages flexibel kon plannen en 
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inspraak had in mijn stageplaats. Zo kon ik stage 
lopen in Hasselt waardoor ik gemakkelijk kon blijven 
meetrainen en kon ik mijn stages spreiden rekening 
houdend met de examenkalender. 

Dat topsportstatuut heeft voor mij toen echt een 
groot verschil gemaakt en ervoor gezorgd dat ik niet 
moest kiezen tussen basketbal of mijn studies. 

Dit seizoen heb ik bewust dat topsportstatuut niet 
opnieuw aangevraagd omdat ik enkel tot eind 
november lessen had en daarna stage tot het einde 
van het jaar. Ik wou dit jaar volledig gaan voor mijn 
diploma, waardoor ik mijn stages niet nog eens wou 
uitstellen of extra spreiden.

HEB JE BEWUST EEN SPORTGERICHTE STUDIE 
GEKOZEN OM DIE KENNIS EVENTUEEL LATER 
IN JE VERDERE BASKETCARRIÈRE TE KUNNEN 
TOEPASSEN?
Ik wist eigenlijk al heel lang dat ik kinesitherapie 
wou studeren, omdat ik zelf al enkele blessures heb 
gehad en hiervoor vrij vaak naar de kinesist ben 
moeten gaan. Het interesseerde me als ik zag hoe 
zij te werk gingen.

BIEDT HET OOK Z’N VOORDELEN IN JE 
BASKETCARRIÈRE NU?
Het is zeker en vast een voordeel dat ik door mijn  
studie bepaalde dingen zelf kan herkennen 

DE BOVY-BROERS
DUBBELINTERVIEW Bijvoorbeeld als ik nu een kwaaltje of iets 

dergelijk voel, weet ik wat ik het best kan doen om 
dit te laten genezen. 

WAT ZIJN JE PRIORITEITEN ALS JE EENS 
AFGESTUURD BENT? 
Als ik eind juni afstudeer, hoop ik aan de slag 
te kunnen gaan in een zelfstandige praktijk om 
ervaring op te doen. Daarnaast blijf ik volgend jaar 
sowieso nog bij het B-teamvan HLU. 
Dit lijkt me goed combineerbaar. 

WAT VIND JE ERVAN DAT JE JONGERE BROERTJE 
JOUW SPORTIEVE PASSIE DEELT? 
Dat is natuurlijk heel leuk en ik steun Siebe ook 
volledig! Op zijn leeftijd zei ik ook altijd ‘ik wil graag 
professioneel basketter worden’, maar ik had toen 
wel nog iets minder geloof dat het me effectief 
zou lukken. Ik ben samen met Leander Dedroog 
begonnen aan mijn studie kinesitherapeut. Wij 
waren destijds de jonge spelers die af en toe 
mochten meetrainen met de A-ploeg. Na een tijdje 
heeft hij ervoor gekozen om zich volledig te focussen 
op basket terwijl ik dat destijds een te groot risico 
vond en mijn studies op de eerste plaats heb gezet. 
Als ik nu zie waar Leander staat, is het hem toch wel 
gelukt. Hij heeft er dan ook heel hard voor gewerkt 
en ik gun hem het succes volledig. 

Ik besef wel dat als ik toen dezelfde keuze als 
Leander had gemaakt, ik nu misschien even ver zou 
staan. Maar dat weet je natuurlijk nooit.

HOE ZIJN JULLIE IN CONTACT GEKOMEN MET 
BASKETBAL?
Matthias: Via onze papa. Hij speelde altijd al 
basketbal in Sint-Truiden, waar wij ook gestart zijn. 
Op den duur hadden ze echter geen ploeg meer 
voor mijn leeftijd, waardoor ik naar Nieuwerkerken 
ben gegaan. Daar heb ik heel mijn jeugd gespeeld.
Siebe: Ik ben beginnen basketten omdat mijn broer 
basket speelde. Hierdoor ben ik er gewoon ingerold, 
zeg maar. 

KENNEN JULLIE ELKAARS STERKTES EN ZWAKTES 
IN BASKETBAL?
Matthias: Die kennen we zeker! Het is wel pas sinds 
enkele jaren bij HLU dat we echt samen trainen 

en spelen, aangezien Siebe nu ook stappen aan 
het zetten is naar TDM1. Maar daarvoor speelden 
we thuis wel vaak tegen elkaar. Natuurlijk schelen 
we wel 5 jaar, dus ik kan nog steeds zeggen dat ik 
beter ben (lacht).  Echter spelen we op een andere 
positie en zijn we niet bepaald dezelfde type speler, 
waardoor 1 op 1 vergelijken niet mogelijk is.

Siebe: Ik denk ook dat ik misschien zijn spel al 
iets beter ken dan dat van mezelf, aangezien ik 
vroeger ook heel vaak naar hem ben gaan kijken. 
Nu nog steeds trouwens! Hierdoor weet ik wat zijn 
sterktes zijn. Ik denk dat dat misschien ook wel 
een opportuniteit is als ik samen met hem speel, 
aangezien ik als medespeler kan zeggen dat ik hem 
het beste ken. Het voordeel dat ik heb is dat ik groter 
ben dan Matthias en misschien ook iets atletischer. 
Mijn broer daarentegen heeft meer spelinzicht, wat 
voor zijn positie als spelverdeler zeer belangrijk is.

Matthias: Siebe is ook iemand die er meer voor zou 
vechten. In defense is hij ook agressiever en beter. 
Voor zijn leeftijd is hij inderdaad vrij groot en sterk 
in vergelijking met mij op die leeftijd. 

Siebe: Ik denk dat ik ook misschien iets meer op 
emotie speel. Ik zou me sneller eens laten gaan in 
een wedstrijd en me sneller opjagen waardoor ik 
me ook geef voor 110%. Hierdoor durf ik ook wel 
eens minder goede beslissingen te nemen. 

Matthias: Qua outside-shot ben ik momenteel 
nog wel een stuk sterker. Daar kan Siebe zeker 
nog in groeien. Siebe is wel atletischer (snelheid, 
sprongkracht,…). Hier kan ik dan weer nog veel 
progressie in maken.
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WAT HOUDT ZO’N TOPSPORTSTATUUT NU 
PRECIES IN? WE VROEGEN HET AAN KATLEEN 
DEWIT, BEGELEIDER VAN STUDENTEN MET EEN 
TOPSPORTSTATUUT AAN UHASSELT.
Een topsportstatuut is een statuut dat wij 
aanbieden aan studenten die op een hoog niveau 
sporten, waarmee je als student een aantal 
specifieke faciliteiten krijgt. Die faciliteiten gaan 
bijvoorbeeld van een individueel werk maken in de 
plaats van een groepswerk, gewettigd afwezig zijn 
omdat je een wedstrijd hebt of een training die je 
niet mag missen of omdat je bijvoorbeeld op stage 
bent. Het kan ook zijn dat je een examenmoment 
niet kan meedoen, dan kan dit verplaatst worden 
naar een vast inhaalmoment van examens.  Er zijn 
wel een aantal voorwaarden aan verbonden. Niet 
iedereen kan een topsportstatuut krijgen. Een van 
de voorwaarden is bijvoorbeeld bij ploegsporten 
dat je een kernlid bent van het A-team, en een team 
dat ook op de hoogste Belgische afdeling speelt.

We bieden 3 soorten topsportstatuut aan. 
We hebben een A-, B- en C-statuut:
 - Een A-statuut is het hoogste niveau.
  Dit zijn studenten die opgenomen zijn in het
  prestatieprogramma van Sport Vlaanderen
  en in de voorbereidingen zitten voor de
  Olympische Spelen of iets dergelijks = 
  Be Gold Team

 - Een B-statuut is voor studenten die op een
  hoog niveau sporten en die in het ontwikkelings-
  plan van Sport Vlaanderen zitten. Dit zijn  
  sporters met veel talent waarvan men denkt  
  dat ze op internationaal niveau kunnen  
  doorgroeien. 

 - Een C-statuut is de Belgische top, op het  
  hoogste niveau (minstens 12u/week trainen).

HOE BEWAREN JULLIE BIJ DEZE STUDENTEN 
DE BALANS TUSSEN HET STUDEREN EN HET 
SPORTIEVE?
Heel de omkadering van dat topsportstatuut gebeurt 
in samenwerking met Topsport Vlaanderen, zodat 
dit ook min of meer gelijk gehouden wordt voor de 
verschillende universiteiten en hogescholen. Iedere 

school kan daar zijn eigen accenten in aanbrengen, 
maar de grote lijnen worden door Topsport 
Vlaanderen uitgezet om studies en topsport 
zo goed mogelijk te combineren. De specifieke 
reglementering ligt natuurlijk ook anders bij een 
A-, B- en C-statuut.

Ook heeft UHasselt studieloopbaanbegeleiders, 
die in nauw contact staan met de student om 
hem/haar doorheen het traject op te volgen en 
eventuele problemen vroegtijdig te signaleren. 
Alles gebeurt in samenspraak tussen student en 
de studieloopbaanbegeleider om samen te zoeken 
naar de best mogelijke oplossing.

MERK JE DAT DE STUDENT VAKER DOORGROEIT 
IN ZIJN/HAAR SPORTCARRIÈRE OF TOCH EERDER 
OPTEERT VOOR EEN JOB DIE VOORTGAAT OP 
ZIJN STUDIERICHTING?

Dat is heel verschillend, ik zie het allebei. Het hangt 
zowel af van de student als van de richting. 
Daarom vind ik ook het intakegesprek (gesprek met 
studieloopbaanbegeleider alvorens je je inschrijft 
voor de opleiding) heel belangrijk, want dan kan 
door beide personen beter worden ingeschat of 
het haalbaar is of niet. Het is misschien maar een 
klein steentje, maar we kunnen zo toch een steentje 
bijdragen aan een carrière.

HUBO LIMBURG UNITED WERKT AL JAREN NAUW 
SAMEN MET UHASSELT. WE VROEGEN AAN PR & 
EVENTMANAGER MARC CROES VAN UHASSELT 
HOE HIJ DIT LIMBURGS PARTNERSHIP ERVAART. 
Als een enorm fijne en vooral warme samenwerking. 
UHasselt is van bij de opstart van de club betrokken 
in het basketverhaal van HLU.  Jullie namen meteen 
een sterke start, zeker qua hospitality, hetgeen 
jullie vanaf het begin professioneel aanpakten. En 
jullie slaagden erin om dat niveau vol te houden. 
De hospitality-formule werkt ook goed binnen de 
UHasselt-muren. Het kwalitatieve diner, de sportieve 
beleving van de eerste tot de laatste minuut en 
vooral de gezelligheid voor en na de wedstrijd. Ook 
collega’s die helemaal niets van basket kennen, zijn 
enthousiast. En toegegeven, in de winter is het een 
groot voordeel dat je op de tribunes van HLU niet 
zit te verkleumen van de kou.
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YOUR PARTNER IN 
SOUND, LIGHT & VIDEO

WWW.SSLRENT.BE

OOK VOOR SPECIALE EVENTS ZOALS DE 
STUDENT NIGHT WERKEN WE IEDER SEIZOEN 
OPNIEUW SAMEN. OP WELKE MANIER ZIEN JULLIE 
DIT ALS EEN MEERWAARDE? 
UHasselt wil nergens zomaar een sponsor zijn. We 
willen partners zijn en samen zoeken naar een 
meerwaarde en hoe we elkaar kunnen versterken. 
Dat doen we met HLU, maar ook bijvoorbeeld met 
de culturele sector. Als civic universiteit, een unief 
midden in de samenleving en niet vanuit een 
ivoren toren, willen we helpen meebouwen aan een 
goed kwalitatief aanbod in de regio, met oog voor 
ontdekking en verrassing. 

Met de Student Night viel dat plaatje perfect 
samen. Studenten zijn altijd op zoek naar een 
totaalbeleving, een leuke avond uit. En dat mag en 
moet meer zijn dan alleen maar een pintje drinken. 
Een basketwedstrijd was voor sommigen nog een 
ontdekking, maar de reacties achteraf waren heel 
enthousiast. Natuurlijk zijn weekendmatchen 
moeilijker om studenten te bereiken, maar we zien de 
Student Night zeker niet als een éénmalig initiatief. 
In overleg met de collega’s van Hogescholen PXL en 
UCLL willen we hier zeker een vervolg aan breien. 

 
WAT IS HET BELANG VAN SPORT, EN IN HET 
BIJZONDER BASKETBAL, VOOR JULLIE 
UNIVERSITEIT? 
Sport is ontzettend belangrijk aan onze universiteit. 
We bieden met onze sportdienst heel wat activiteiten 
aan tegen voordelige prijzen voor onze studenten 
en ons personeel. Met de Campusrun hebben we zo 
bijvoorbeeld jaarlijks een eigen loopevent. Er zijn 
natuurlijk ook topsporters die bij ons studeren, en 
met Adlon op onze campus hebben we een plek 
waar professionele topclubs hun spelers medisch 
komen testen. Sport leeft dus aan UHasselt, en 
basket is gewoon een erg aantrekkelijke sport. Snel, 
spannend, flitsend. Er is altijd wat te beleven. En met 
de warme ontvangst in jullie businessclub zorgen 
jullie voor  een mooi netwerkevent waarbij UHasselt 
zichzelf kan en mag voorstellen. 

 

WZONDAG 13 MAART WAS DE BEKER VAN BELGIË, 
EEN HOOGDAG VOOR HLU. OOK JULLIE HEBBEN 
DEZE DAG ALS TROUWE UNITED-FANS BELEEFD. 
VERTEL EENS OVER JULLIE ERVARING BIJ DEZE 
OVERWINNING. 
Dat was een absolute topdag! Met een goedgevulde 
bus met collega’s en studenten van UHasselt zijn 
we naar Brussel gegaan, waar alles erg uitstekend 
georganiseerd verliep. Van bij de aankomst zat 
de sfeer al goed, met iedereen in de kleuren van 
hun club. Je voelde de liefde voor het basketbal 
overal om je heen. En het moet gezegd worden, 
wat een fantastisch publiek waren de Limburgers. 
We startten de wedstrijd dan wel als underdog, het 
West-Vlaamse publiek werd al heel snel het zwijgen 
opgelegd door de luide aanmoedigingen vanuit 
de Limburgse tribunes. En natuurlijk alle credits 
naar de spelers. Wat een match hebben zij toen 
gespeeld! De spanning in het laatste quarter was 
te snijden. Met dan die fantastisch apotheose. Wat 
niemand verwachtte gebeurde dan toch. De beker 
mee naar Limburg. Een dag die heel veel UHasselt-
personeelsleden en studenten zich nog lang gaan 
herinneren.
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KOOP NU! 
liefdebedrijven.be
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Liefde_
BEDRIJVEN
HOE JOUW BEDRIJF HARTEN 
VEROVERT  MET MARKETING

WAT IS de sterkste
relatie TUSSEN
2 MENSEN?
Liefde. Verliefd worden op, houden van. 
En waarom zou je voor je bedrijf tevreden 
zijn met minder? Stel je voor dat klanten 
en sollicitanten verliefd zouden kunnen 
worden op je bedrijf. Dat zou je een enorm 
concurrentievoordeel opleveren.

Sint-Truidersteenweg 142, 3500 Hasselt

€24,95

Fin talent Fin overzicht Fin inzicht

Uw tijdelijke of
permanente

financiële expert

Uw waakzame adviseur
die het overzicht

behoudt

Uw inspirator die het
nieuwe financiële

inzichten biedt

Our talent, Your value

Finvision Hasselt
011/24 91 70
hasselt@finvision.be

Finvision Borgloon
011/44 19 79
borgloon@finvision.be

finvision.beAccountancy, controlling, reporting, transaction advisory, audit en fiscaliteit

 

SEE IT
IN ACTION!
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SUPERFANS
INTERVIEW

HUBO LIMBURG UNITED

DANIËL & MARIA
INTERVIEW SUPERFANS

Ze missen geen enkele wedstrijd en 
worden dan ook als HLU-Superfans 
beschouwd. Stuk voor stuk supporteren ze 
Hubo Limburg United naar de overwinning. 
Tijdens alle wedstrijden staan ze achter 
ons team en proberen ze ons naar de 
overwinning te schreeuwen. We hebben 
samen al veel mooie momenten beleefd 
en zijn onze Superfans dan ook dankbaar 
voor hun trouwe aanwezigheid!
We bespraken hun favoriete spelers en 
HLU-momenten die ze niet snel zullen 
vergeten. Lees verder om erachter te 
komen wat onze Superfans zo aantrekt om 
elke wedstrijd opnieuw klaar te staan voor 
onze club. 

SINDS WANNEER ZIJN JULLIE SUPERFAN VAN 
HLU?
Eigenlijk ben ik een rustig persoon, maar op het 
Al direct vanaf het eerste seizoen. Onze kinderen 
hebben altijd basketbal gespeeld in Vilvoorde, 
waar we vroeger ook woonden. Toen we naar hier 
verhuisden, gingen we eerst naar de wedstrijden 
van de basketbalclub in Diest. Dat stelde echter 
niet zoveel voor. Onze buurman heeft ons toen 
geïnformeerd dat er een nieuwe club ging opstarten, 
die in Hasselt zou spelen. Vanaf de allereerste 
wedstrijd kwamen we kijken. Toen kochten we 
afzonderlijke tickets. Sinds het tweede seizoen 
hebben we jaarlijks een abonnement. 

Zelf hebben we nooit gebasket. Onze kinderen, 
waardoor we in contact kwamen met de 
basketbalwereld, zijn intussen gestopt, maar 
wij komen nog steeds met veel plezier naar de 
wedstrijden van HLU kijken. 

WIE ZIJN JULLIE ALL-TIME FAVORIETE
 HLU-SPELERS?
Daniël: Jonas is mijn favoriet!
Maria: Spencer Littleson en ook Jonas Delalieux. 
Jonas is er al lang bij, vanaf het eerste seizoen al. 
We hebben thuis nog affiches liggen van toen waar 
hij opstaat. Buitenlandse spelers zijn ook leuk maar 
die komen en gaan ieder seizoen.

WAT VINDEN JULLIE ZO BIJZONDER AAN HLU?
De sfeer in de Alverberg! Ze blijven vechten.

ALS JULLIE VOOR EEN DAGJE DE PLAATS VAN DE 
COACH MOCHTEN INNEMEN, WAT ZOUDEN JULLIE 
DAN VERANDEREN?
We vinden de huidige coach de beste tot nu toe! 
Brian Lynch gaf de Belgen veel minder vaak de 
kans om zich te kunnen tonen op het veld. Hij liet 
voornamelijk de buitenlanders spelen. Raymond 
Westphalen daarentegen geeft iedereen een kans. 
Dat vinden we heel goed. Eigenlijk hebben we er 
niks op aan te merken. Hij doet dat goed.

WIE WAS VOOR JULLIE DE MVP VAN AFGELOPEN 
SEIZOEN?
Opnieuw Jonas en Spencer. Ondanks dat Spencer 
kleiner is, zit er toch power in hem en kan hij ook 
goed verdedigen en snel lopen. Het is moeilijk kiezen 
tussen die twee. Voor ons zijn ze evenwaardig als 
topscoorder.

WAT IS JE MOOISTE ERVARING MET HLU?
De Bekerwinst in Brussel. Al meen ik me te 
herinneren dat er met de eerste Bekerfinale in 2017 
meer volk richting Vorst was gegaan. Met de t-shirts 
die we gezamenlijk droegen, voelden we ons één 
grote familie. We hebben doorheen de jaren al een 
grote collectie HLU-t-shirts verzameld.
De bekerfinale van dit seizoen was één van 
de spannendste wedstrijden die we hebben 
meegemaakt. En ook nog onverwachts winnen... Wow!
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SINDS WANNEER ZIJN JULLIE SUPERFAN VAN 
HLU? 
Onze beide kinderen spelen basket sinds ze 
vier jaar oud waren, dus waren ze ook heel snel 
geïnteresseerd om ‘de echten’ eens aan het werk te 
zien. Vanaf de start van HLU zijn Laurens (toen 6 jaar) 
en ik enkele keren per seizoen komen kijken. Vanaf 
2016 hebben we besloten om een abonnement voor 
1 volwassene en een kind te nemen. Van zodra Eline 
oud genoeg was om ook mee te gaan, hebben we 
dan een abonnement voor het hele gezin genomen. 
Dit was na de verloren bekerfinale in 2017. 

 

WIE ZIJN JULLIE ALL-TIME FAVORIETE HLU-
SPELERS EN WAAROM?
Tate Unruh. Heel sympathieke kerel en zowel 
Laurens als Eline keken er heel hard naar op. Bij 
de laatste thuiswedstrijd heeft Tate zijn schoen 
gesigneerd en aan onze zoon gegeven. Die staat 
nog steeds op zijn kamer. Ook organiseerde Tate 
Shooting Camps waar onze kinderen steeds graag 
naartoe gingen. Ook het feit dat hij als Amerikaan 
meerdere jaren voor het team speelde, was een tof 
gegeven. 
Daarnaast vinden wij het super dat er de laatste 
seizoenen meer aandacht wordt geschonken aan 
onze Belgen binnen het team. 

FAMILIE DEMESMAEKER-PULINX
INTERVIEW SUPERFANS

Dat merken we ook aan de supporters rond ons. 
Wanneer zij in de match zitten, wordt er toch nog 
altijd iets luider gesupporterd.
 

WAT VINDEN JULLIE ZO BIJZONDER AAN HLU?
Het publiek en de vibe. Die geven aan de spelers 
tijdens de wedstrijden toch dat extraatje. Dat heb 
je niet overal. Ook het feit dat al de spelers zo 
aanspreekbaar zijn. Voor de kinderen is dat heel 
fijn, want zij kijken toch enorm op naar de spelers 
en vinden het dan ook super om na de wedstrijd 
even een babbeltje te kunnen doen. Wat ook heel 
fijn is voor de kleine spelertjes is dat ze mee mogen 
oplopen met ‘de grote mannen’. Die hebben dan de 
avond van hun leven. Zo betrek je vele andere clubs 
in het HLU-verhaal.
 

ALS JULLIE VOOR EEN DAGJE DE PLAATS VAN DE 
COACH MOCHEN INNEMEN, WAT ZOUDEN JULLIE 
DAN VERANDEREN?
Dat is moeilijk, want we vinden dat we met Raymond 
een hele goede coach hebben. Er kan altijd iets 
beter, maar langs de zijlijn is het natuurlijk altijd 
makkelijker praten. Laat de mensen die er echt iets 
van kennen hun werk maar doen. 
 

WIE WAS VOOR JULLIE DE MVP VAN AFGELOPEN 
SEIZOEN?
Jonas Delalieux verdient deze titel van ons. In begin 
van het seizoen heeft hij zich een beetje moeten 
aanpassen, maar daarna heeft hij op een heel hoog 
niveau gespeeld. Zijn selecties voor de Belgian 
Lions waren dan ook een logisch gevolg. Daarnaast 
moeten we toch ook wel zeggen dat Cliff Hammonds 
misschien wel het meest constant gespeeld heeft. 
Heel fijn dat hij nog een jaar extra blijft. 

 

WAT IS JULLIE MOOISTE ERVARING MET HLU?
Dat is een gemakkelijke vraag. De bekerwinst dit 
seizoen.
 

WELKE HLU-WEDSTRIJD IS JULLIE DAARNAAST 
HET MEEST BIJGEBLEVEN, EN WAAROM?
De overwinningen tegen Oostende blijven altijd het 
meeste bij. Het is dan altijd wat luider in ‘The Berg’. 
Laurens vond de wedstrijd tegen Charleroi in de 
play-offs (in 2019) ook wel eentje om te onthouden: 
HLU wint die thuiswedstrijd in overtime en Wen 
Mukubu speelt daar een dijk van een wedstrijd, 
waardoor ze zich plaatsen voor de halve finales van 
de Play-offs.
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Hoogstraat 44 - 3960 BREE
Tel : 089/23 11 70

Casual - Trendy - Jeans - Maatpak - Schoenen - Accessoires

info@simons4.be  -  www.simons4.be

Meer dan 50 merken van S tot 4XL

S

Simons4

Fashion For Men

S4

Simons4Fashion For Men

Online afspraak
mogelijk via

www.simons4.be

OPENop ZONDAG

Onderhoud en herstelling alle 
voertuigen en bedrijfswagens!

CARWASH BANDEN

VERKOOPSERVICE

Rode Kruisstraat 22  |  3550 Heusden-Zolder  |  T 011 57 11 47

www.temur.be
Volg ons op

Openingsuren garage  ma-vr 8u30-18u30  |  za 8u30-13u30  |  zo gesloten
Openingsuren wasstraat  ma-vr 8u30-18u30  |  za 8u30-16u30  |  zo 8u30-13u00

Leasing-
wagens ook 

welkom!

WASPAS
WWW.

.BE

Rode Kruisstraat 22 - 3550 Heusden-Zolder

• Profiteer met je waspas 
van voordelige tarieven!

• Herlaad* en krijg GRATIS 
waarde erbovenop! *vanaf €50

FOR MORE INFO & CONTACT 
please call:

+32 478 266 333
info@king-queue.com

YOU DREAM IT … WE MAKE IT !!!

VISIT US @ www.KING-queue.com

De Fleetkaart,
een totaaloplossing.
Één enkele leverancier  
voor al uw energiebehoeften.

Meldingen  
op maat.

Mogelijkheid om  
uw kaart 24/7  
te blokkeren.

Toegang  
tot 48 Wash  
doorheen  
het hele land.

19 landen,  
17.000 stations 
en Europese 
tolwegen.

Toegang tot 
Q-Park- en 
Indigo-parkings. 

Verbeterde 
veiligheid en 
gegarandeerde 
veiligheid  
van uw 
transacties. 

Probleemloos 
tanken van alle 
huidige brandstoffen 
(inclusief CNG/LNG) 
en elekstrich opladen.

Een team dichtbij u voor 
een gepersonaliseerde 
opvolging.

Vraag vrijblijvend uw offerte aan!

Neem voor meer informatie contact op met :
 mobility.belgium@totalenergies.com  
 services.totalenergies.be 
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SINDS WANNEER ZIJN JULLIE SUPERFAN VAN 
HLU? 
Sander: Ik ben fan sinds het tweede seizoen. In 
het eerste seizoen heb ik wel de wedstrijd tegen 
Oostende gezien waar we met 20 punten gewonnen 
hadden. Toen was ik meteen verkocht.

Vincent: Dit is nu het derde jaar dat ik een 
abonnement heb. Toen de club werd opgericht, heb 
ik er een artikel over gelezen en was mijn interesse 
gewekt. Ik ben HLU sindsdien altijd blijven volgen. 
De zoon van Luc Soons (team support, nvdr) zit bij 
mij in de ploeg en heeft me met de club in contact 
gebracht. 
 

WIE ZIJN JULLIE ALL-TIME FAVORIETE HLU-
SPELERS EN WAAROM?
Sander: Vooral de Belgen, en zeker de Limburgse 
spelers. Ik ben erg fan van Leander Dedroog. 

We volgen hem namelijk al sinds hij speelde bij 
de B-ploeg van Houthalen. Mijn all-time favoriet 
is toch wel Jonas Delalieux. Hij is ook de beste, de 
topschutter van HLU. Hij is ook een Limburger en 
heeft een heel mooie carrièresprong gemaakt en is 
heel sterk geworden.

Vincent: Dat verschilt elk jaar een beetje met welke 
nieuwe spelers en buitenlandse spelers erbij komen, 
maar over het algemeen Leander Dedroog. Hij heeft 
zich als jeugdspeler moeten bewijzen en heeft hard 
gewerkt om de A-ploeg te versterken. Daarbuiten is 
Leander ook een Limburger, dat vind ik ook fijn.
 

WAT VINDEN JULLIE ZO BIJZONDER AAN HLU?
Sander: Vooral de leuke, warme en gezellige sfeer! De 
cheerleaders, speaker, muziek… Ik amuseer me altijd. 
HLU brengt voor mij dat echte vrijdagavondgevoel 
naar boven en dan is mijn weekend altijd goed gestart.

SANDER & VINCENT
INTERVIEW SUPERFANS

Vincent: Vooral de sfeer in de zaal van de Alverberg 
vind ik geweldig. Soms kijk ik thuis ook naar 
basketwedstrijden waarbij ik heel erg let op de sfeer 
in de zaal. Het valt me dan toch op dat de sfeer in 
de Alverberg altijd het beste is van de Belgische 
competitie.
 

ALS JIJ VOOR EEN DAGJE DE PLAATS VAN DE 
COACH MOCHT INNEMEN, WAT ZOU JE DAN 
VERANDEREN?
Sander: Goh, moeilijke vraag. Ik ben zelf geen trainer 
en ik vind dat de huidige coach het goed doet. Het is 
soms moeilijk om de voorsprong te behouden, dus 
misschien dat ik daar specifiek op zou trainen.

Vincent: Ik vind het goed dat de jeugdspelers veel 
mogen spelen! Aangezien Raymond daar al goed op 
let, zou ik niet bepaald iets weten wat ik momenteel 
zou veranderen.
 

WIE WAS VOOR JULLIE DE MVP VAN AFGELOPEN 
SEIZOEN?
Sander: Volgens mij is dat officieel Jonas Delalieux 
(met iets meer dan 15 punten) en daar kan ik me ook 
in vinden.

Vincent: Delalieux of Nelson.
 

WAT IS JE MOOISTE ERVARING MET HLU?
Sander & Vincent: De thuiswedstrijd van de halve 
finale van de Play offs in 2016 tegen Oostende. 
Hans Vanwijn maakt toen in de laatste seconde het 
winnende doelpunt. Dat was enorm spannend.
 

WELKE HLU-WEDSTRIJD IS JE HET MEEST 
BIJGEBLEVEN, EN WAAROM?

Sander: Mijn allereerste match tegen Oostende. 
De matchen tegen Oostende zijn altijd boeiend, 
Limburg heeft er ook al vaker tegen gewonnen.

Vincent: De Play-off match in de halve finale tegen 
Oostende in 2016, toen we gewonnen hadden. Ook 
de match van dit seizoen in november tegen Leuven 
vond ik heel fijn.
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VAN KELECOM
advocaten
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Al 50 jaar, méér dan glas alleen!
www.schiffeleers-glas.be

T H E  N E W 

PLUG-IN HYBRID.
X3

van Osch Halen
Industriepark 1122
3545 Halen
013 46 01 30
www.vanosch.bmw.be

van Osch Hasselt
Scheepvaartkaai 14 
3500 Hasselt
011 21 15 10
www.vanosch.bmw.be

van Osch Tienen
Ambachtenlaan 2a
3300 Tienen
016 81 25 39
www.vanosch.bmw.be

Milieu-informatie (KB 19/03/04) : bmw.be 

2,0-2,5 L/100 KM • 45-56 G/KM CO2 (WLTP)

Helemaal zen 
met Royal Crown!

Royal Crown komt op voor de belangen van de Belgische, zelfstandige keuken- en interieurspecialist. We bemiddelen de 
beste aankoopprijzen, maken marketingplannen en transformeren onze sector naar digitaal. We ontzorgen onze klanten 
van A tot Z zodat zij zich kunnen toeleggen op wat echt telt:  interieurdromen waarmaken. Onze 220 winkelpunten 
begrijpen hoe Belgen wonen, eten en leven. Ga naar www.royalcrown.be en ontdek een vakman in uw buurt.
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