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Hubo wenst Limburg United een fijn Eindejaar!

*  Bij afgifte van deze bon krijgt u éénmalig  

15% korting op het volledige assortiment.

*  Deze bon is geldig t/m 28/02/2023.

* 1 bon per geregistreerd emailadres.  

* Max 1 bon per aankoop.

*  Niet cumuleerbaar met andere kortingen en  

folderprijzen, niet op gashoudende producten,  

robotmaaiers, elektrische fietsen,  

alle Box&Go pakketten en de Hubo cadeaukaart.
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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
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Beste HLU Family,

De bikini’s en flashy bermuda’s zijn ondertussen ingeruild voor onze dikke winterjassen en 
sjaals. Het straatbeeld laat zich alweer versieren met menig kerstbal en dito sfeerverlichting. 
Siddert ende beeft want dra schalt Mariah Carey alweer door onze supersonische geluids- 
installaties. De eindejaarsfeesten staan voor de deur en dus is het hoogtijd voor de  
decembereditie van ons clubmagazine. 

Wanneer u dit leest zijn we ongeveer halverwege de eerste ronde van onze competitie. HLU 
begon verschroeiend met een 4 op 4 doch al snel sloeg bij ons het noodlot toe. Quentin 
Serron blesseerde zich zwaar aan de knie en zal de rest van het seizoen uit zijn. Gelet op 
de ambities van de club, werd er snel geschakeld en haalden we een vervanger binnen in de 
persoon van Myles Cale. In dit magazine kan u alvast nader kennis met hem maken.

Onze fans tonen dit seizoen alvast aan dat ze er terug volop zin in hebben. In grote getallen 
zakken jullie weer af naar onze Alverberg. De sfeer zit top en we zijn de fans dan ook van 
harte dankbaar! Ons entertainment team geniet dan ook met volle teugen. We haalden ze 
voor dit magazine ook even voor onze spreekwoordelijke microfoon. Het moge duidelijk zijn 
dat zij die laatste beschikbare zitjes in “The Berg” ook graag gevuld zien!

Naar goede traditie vindt u verder in dit magazine nog legio literaire meesterwerkjes,  
prijswinnende documentaires en partnerprofielen. Met andere woorden nog heel wat 
leesplezier om deze donkere wintermaanden vlotjes door te komen. 

Namens het ganse HLU-team wens ik ieder alvast fijne feestdagen, een schitterende  
eindejaar en een 2023 vol hoogtepunten (bij voorkeur wat sportieve hoogtepunten die we 
samen in de Alverberg mogen beleven!) 

Warme en Sportieve groeten,

Maarten Bostyn



MYLES CALE
NEW KID IN TOWN

HUBO LIMBURG UNITED

Onze nieuwe aanwinst heb je ongetwijfeld 
al gespot op en naast het veld! Sinds een 
aantal weken heeft Myles Cale ons team 
vervoegd! 

De 23-jarige Guard/Forward is afkomstig 
uit New Jersey, waar hij in college uitkwam 
voor de Seton Hall Pirates in de Big East 
Conference. De afgelopen wedstrijden 
heeft hij zich reeds kunnen bewijzen als 
flexibele en dynamische speler, maar 
ook naast het veld heeft hij heel wat te 
vertellen. We gingen eens van dichterbij 
kennis maken met onze nieuwe nummer 3.

NEW KID IN TOWN
MYLES CALE

WIE IS MYLES CALE?
Ik ben een professioneel basketbalspeler uit 
Middletown, Delaware. Ik ben afgestudeerd in 
Sociale gedragswetenschappen en strafrecht aan 
de Seton Hall University, waar ik ook 5 jaar deel 
uitmaakte van het basketbalteam. 
 

BEN JE BEKEND MET DE BELGISCHE COMPETITIE?
Eerlijk gezegd kende ik niet veel van de Belgische 
competitie voor ik hier arriveerde. Ik ben naar België 
gekomen omdat men mij de Belgische competitie 
adviseerde als een goede plaats om mijn carrière 
te starten. 
 



WAT SPRAK JOU AAN BIJ HUBO LIMBURG 
UNITED?
Hubo Limburg United wou mij met open armen 
ontvangen en me ook de kans geven om effectief 
te spelen. Toen ze mij belden heb ik geen seconde 
getwijfeld.
 

HOE ZIJN DE EERSTE WEKEN BEVALLEN?
 Super! Mijn ploeggenoten hebben
        me goed geholpen en zorgen dat ik zeker 
                    mee ben met wat ik allemaal 
                              moet weten.  

HOE ZOU JE JEZELF BESCHRIJVEN?
Ik ben een two-way-player, wat betekent dat ik 
offense en defense kan spelen. Ik hou er van om mijn 
team te helpen als spelmaker en assists te geven.  

OP WELKE SPORTIEVE PRESTATIE BEN JE HET 
MEEST TROTS?
In 2020 werd ik met mijn team van Seton Hall 
kampioen in de Big East Championship. Het 
leuke aan de titel is dat ik ook effectief een 
groot aandeel heb gehad in het behalen ervan. 

NEW KID IN TOWN 
MYLES CALE



WAT DOE JE ALS JE NIET AAN HET BASKETTEN 
BENT?
Chatten met mijn vrienden in Amerika, gamen en 
films kijken. Ik eet graag en ontdek ook graag nieuwe 
gerechten. 

WAT IS JE FAVORIETE GERECHT? 
Zoete aardappel en Mac ’n cheese met kip. 

WAT IS JE FAVORIETE NBA-TEAM?
Een favoriet NBA-team heb ik niet echt. Ik ben 
gewoon fan van Lebron James!

SPEEL JE ANDERE SPORTEN?
Neen, maar ik hou van American Football!
 

HEB JE NOG AMBITIES NAAST BASKETBAL?
Ik wil mijn positie gebruiken om zoveel mogelijk 
terug te geven aan de gemeenschap. Ik heb een 
non-profit organisatie ‘Cale Cares’ waarmee ik 
basketbalkampen organiseer met assistentie van 
de politie. Zo probeer ik het gat te overbruggen 
tussen de politie en de minderjarigen. 

WAT ZIJN JOUW EIGEN 
CARRIÈREDOELSTELLINGEN?
Zo succesvol mogelijk zijn en zo lang mogelijk
spelen!  

WAT IS JE FAVORIETE FEESTDAG?
Kerstmis! Een tijd waarin je veel met familie bent en 
er veel NBA op TV is! (lacht)
 

NEW KID IN TOWN 
MYLES CALE
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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.bank

multi-energy kaarthouders.

Sluit u snel aan bij onze lijst van 

Het ontwikkelen 
en beheren van 
laadoplossingen,  
is hoe wij uw 
overgang naar 
elektrische 
mobiliteit mogelijk 
maken.
Ontdek al onze elektrische 
mobiliteitsoplossingen  
voor professionals op 
mobility.totalenergies.com

‘MIJ N DROOM IS DAT IEDEREEN 

GEZOND KAN ETEN’

Wij  produceren van onze eigen biovelden, vers van het veld op 
je bord, op een duurzame manier en zonder smaakversterkers, 
zonder mayonaise en zonder geraffi  neerde suikers. Onze 
producten zitten steeds 
boordevol groenten!
Foodmaker wil gezonde en lekkere 
voeding toegankelij k én betaalbaar 
maken voor zo veel mogelij k mensen. 

‘MIJ N DROOM IS DAT IEDEREEN 

GEZOND KAN ETEN’

Wij  produceren van onze eigen biovelden, vers van het veld op 
je bord, op een duurzame manier en zonder smaakversterkers, 
zonder mayonaise en zonder geraffi  neerde suikers. Onze 
producten zitten steeds 
boordevol groenten!
Foodmaker wil gezonde en lekkere 
voeding toegankelij k én betaalbaar 
maken voor zo veel mogelij k mensen. 



DE ROOTS VAN 
ONZE SPELERS

WAAR HET ALLEMAAL BEGON

HUBO LIMBURG UNITED

WAAR HET ALLEMAAL BEGON
DE ROOTS VAN ONZE SPELERS

Dat we een Belgische kern hebben, is 
uiteraard alom geweten. Onze club doet 
het dit jaar met slechts 3 buitenlanders en 
maar liefst 10 Belgen, een zeldzaamheid 
in het Belgische basketbal! Maar van waar 
komen onze spelers nu precies? 

Met maar liefst 6 spelers/staff staat 
natuurlijk provincie Limburg los op kop! 
Hubo Limburg United -what’s in a name- is 
als enige Limburgse basketbalclub in de 
hoogste reeks een mooi uithangbord voor 
de hele provincie. 

Binnen de Belgische topsportwereld is 
het uniek dat een ploeg zich linkt aan een 
volledige provincie in plaats van aan één 
enkele stad. 

Het is dan ook mooi om te zien dat we 
op elke wedstrijd niet enkel spelers, maar 
ook partners, supporters en vrijwilligers 
mogen verwelkomen die afkomstig zijn uit 
heel Limburg en de basis vormen van een 
hechte Limburg United Family. Wij maken 
van elke thuiswedstrijd in  “The Berg”, 
centraal gelegen in hartje Limburg, een 
groot feest!

ENKELE TOFFE WEETJES:
• Captain Cliff startte zijn carrière niet in Amerika,
 maar wel op een Amerikaanse legerbasis in
 Duitsland.

• Voor Toon begon alles bij Basket Bree, waarmee
 hij nog altijd nauw verbonden is. Zo is hij
 steevast te gast op Breese basketbalkampen
 en is ook zijn Power A Player Bureau-BR   
 hoofdsponsor van Basket Bree. Daarnaast heeft
 ook Hubo Limburg United als club al jaren een
 samenwerking.

• Bij BC Nieuwerkerken regent het talent: naast
 Jarne Lesuisse hebben ook de gebroeders Bovy
 hun jeugdopleiding genoten bij deze club aan  
 Sint-Truiden.  

• Bruxelles ma belle: zowel Quentin als Maxime
 komen uit het Brusselse. Iets waar onze
 concullega’s van Circus Brussels Basket zeer fier
 op zijn. Zo mochten zelfs de zoontjes van Max 
 de balopworp verzorgen op de laatste
 uitwedstrijd in onze hoofdstad! 

• Als een echte Ambiorix zette coach Ray zijn
 eerste basketbalstappen nergens minder dan:
 de  Eburonenhal!

• It takes two to tango: zowel Jonas als Ferre
 speelden vroeger voor KBBC Zolder. 
 Jonas speelde er zelfs nog even in het A-team
 toen dit in tweede nationale speelde met een
 dubbele aansluiting met Leuven Bears.

• Elke thuiswedstrijd nodigen we een Limburgse
 ‘Club in de kijker’ uit, waarbij de jeugdleden
 mogen mee oplopen met onze spelers om hun
 al eens te laten proeven van het echte werk! 
 Daarnaast mogen alle betrokkenen met deze
 club aan een speciaal tarief de wedstrijd
 bijwonen.
 De uitschieter dit seizoen was Basket Zonhoven
 die bijna met 200 personen aanwezig waren!
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Your value.

finvision.be

Jouw financiële 
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Genieten in ons restaurant
Hoogbrugkaai 91 • 3500 Hasselt • 011/21 25 70 • info@westpunt.be • www.westpunt.be



DUO-INTERVIEW DJ 
EN CHEERLEADERS

ZONDER HEN GEEN SFEER

HUBO LIMBURG UNITED

Wat maakt de thuiswedstrijden van Hubo 
Limburg United zo leuk? ‘De sfeer’, is een 
vaak gegeven antwoord op deze vraag. 
Maar wie zorgt er voor die sfeer? Zonder 
twijfel jullie, onze trouwe supporters. 
De mannen op het veld, letterlijk de 
hoofdrolspelers van de avond, uiteraard 
ook.

Maar de avonden in de Alverberg zouden 
lang niet zo gezellig zijn zonder toffe 
beats, motiverende kreten en opzwepende 
dansen van onze Coca-Cola cheergirls! 
Met hun aanstekelijk enthousiasme 
neemt het entertainment team ons elke 
wedstrijd mee in die typische Berg-vibe 
en bezorgen ze ons keer op keer een 
wervelende United-night.

ZONDER HEN GEEN SFEER

DUO-INTERVIEW DJ 
EN CHEERLEADERS

MAAR WIE ZIJN NU JUIST DEZE SFEERMAKERS? 
Enerzijds is er onze huis-DJ Martijn Brands, wonende 
in Bree en industrieel ingenieur van opleiding. In 
het dagelijks leven werkt hij als preventieadviseur 
en milieucoördinator in Zutendaal. 

Anderzijds zijn natuurlijk onze Coca-Cola cheergirls 
onmisbaar langs het veld. De spreekbuizen in 
dit interview zijn Janne & Lien, de cheergirls 
met ondertussen het meeste ervaring op de HLU 
dansvloer. De meeste cheergirls zijn  tussen de 18 
en 28 jaar oud, allen woonachtig in de buurt van 
Hasselt. Het is een mix van studenten, bedienden 
en zelfstandigen die als gemeenschappelijke passie 
muziek & sport hebben!





HOE LANG ZIJN JULLIE BIJ DE CLUB?
DJ Martijn: “Ik ben intussen toch al aan mijn 7e 
seizoen bezig! Ik ben begonnen in het seizoen 2016-
2017. Voormalig community manager en bovendien 
mijn toenmalige buur Bob Vanderheyden was op zoek 
naar een DJ voor de afterparty’s in de VIP Lounge en 
vroeg me of ik hier interesse in had. Momenteel ben 
ik aan mijn 5e seizoen als wedstrijd-DJ bezig en ik 
heb ook een seizoen een coördinerende rol gehad 
in het entertainment-gebeuren. Sinds dit seizoen   
            combineer ik bij sommige wedstrijden  
             bovendien de rol van wedstrijd-DJ  
                      met die van speaker.”

Janne & Lien: “Wij maken al sinds de start van Hubo 
Limburg United deel uit van de club en zijn dus al aan 
ons 9de seizoen bezig. Sommige cheergirls zijn er 
zelfs al sinds het begin bij, terwijl anderen doorheen 
de jaren zijn ingestapt of zelfs sinds dit seizoen 
nieuw zijn. We hopen hier alleszins nog vele jaren 
aan toe te voegen!”
 

MARTIJN, WAT IS DE FAVORIETE MUZIEK VAN DE 
SPELERS? 
“Het basketbal wordt vaak gelinkt aan genres zoals 
rap en hip-hop en dat zie je dan ook wel vaak 
terugkomen bij de spelers, zeker bij de Amerikanen. 

ZONDER HEN GEEN SFEER:
 DUO-INTERVIEW DJ EN 
CHEERLEADERS

YOUR PARTNER IN 
SOUND, LIGHT & VIDEO

WWW.SSLRENT.BE



overwinning bezorgd tijdens game 1 in Charleroi. 
Enkele dagen later volgde game 2 in de Alverberg. 
Een echte nagelbijter! Uiteindelijk werd het 103-
101 na overtime. Een ander memorabel moment 
was de demonstratiewedstrijd tegen Team USA, 
de befaamde wedstrijd waar Kanye West opeens 
opdook.”

WAT ZIJN JULLIE GOEDE VOORNEMENS VOOR 
2023? 
DJ Martijn: “Samen met de cheerleaders en onze 
Lubas ervoor zorgen dat iedereen die een wedstrijd 
van HLU bijwoont een leuke avond heeft!”

Janne & Lien: “Daar sluiten wij ons bij aan!”

WE KIJKEN ER ALVAST SAMEN MET JULLIE NAAR 
UIT! LET’S GO UNITED, LET’S GO!

Tijdens de opwarming van onze spelers zullen deze 
genres vaak te horen zijn. Sommige spelers geven 
wel eens liedjes of artiesten door waar ze fan van 
zijn zodat ik deze in de playlist kan opnemen. De 
ene speler zal uiteraard meer belang hechten aan de 
muziek tijdens de opwarming dan de andere, maar 
het is altijd leuk om de spelers op het ritme van 
de muziek te zien bewegen of wanneer ze even ter 
bevestiging mijn richting uitkijken.”
 

DAMES, WAT IS JULLIE FAVORIETE DANS? 
“Wij hebben choreografieën op verschillende 
nummers. We wisselen de artiesten en stijlen graag 
af om het publiek te blijven boeien. Elke match tonen 
wij nieuwe choreografieën.”

OP BASIS WAARVAN SELECTEREN JULLIE DE 
MUZIEK EN DE DANSEN?
DJ Martijn: “Naast de gekende organ tunes, de 
basketbaldeuntjes, die niet kunnen ontbreken, moet 
de muziek tijdens de wedstrijd ofwel herkenbaar 
ofwel ritmisch zijn. Liefst beiden zelfs! Genres zoals 
dance, techno en 90’s zijn ideaal omwille van hun 
ritme terwijl een goede rock song net voor de start 
van de wedstrijd of tijdens een dood spelmoment 
voor de juiste sfeer kan zorgen. Op vraag van coach 
Brian Lynch en team support Luc Soons is er zo 
ooit een lied van de hardcore band Hatebreed in de 
spelersintro verwerkt. Als het van Luc afhangt mag 
dat lied elke wedstrijd gespeeld worden (lacht).”

Janne & Lien: “Wij dansen op verschillende muziek. 
Vaak zijn dit de nummers die op dat moment veel 
gedraaid worden op de radio, maar we steken er ook 
graag klassiekers tussen. Ook kijken we elk jaar uit 
naar de kerstperiode, waarbij er speciale kerstliedjes 
gebruikt worden.”

HOE SPREKEN JULLIE ALLES AF IN VERBAND MET 
DE DANSJES EN MUZIEK VAN DE CHEERLEADERS?
DJ Martijn: “Ik krijg op voorhand de volgorde van hun 
dansjes doorgestuurd. De meeste van hun liedjes zijn 
voorzien van “oplooptijd”. Vanaf dat er een time-out 
wordt gefloten zet ik onmiddellijk het liedje op en 
hebben de cheerleaders een 8-tal seconden om hun 
startpositie in te nemen.”

Janne & Lien: “Wij trainen elke zondagvoormiddag. 
Hier maken wij steeds nieuwe choreografieën en 

oefenen we de dansjes die we tijdens de match 
zullen dansen in de time-outs. Wij bereiden steeds 
een volgorde voor en bezorgen deze aan de DJ. 
Op deze manier weet de DJ welk dansje wij zullen 
voorbrengen tijdens welke time-out.”

WORDEN DE MUZIEK EN DE DANSEN AANGEPAST 
AAN DE SCORE OF AAN DE TIMING IN DE 
WEDSTRIJD? 
DJ Martijn: “Het doel is altijd om de aanwezigen een 
leuke avond te bieden. Naar sfeer en beleving toe 
helpt het natuurlijk als de ploeg het goed doet, maar 
het is niet zo dat bij een eventuele achterstand de 
sfeerknop dicht wordt gedraaid. In basketbal kan veel 
gebeuren op korte tijd en dus is het, naast de spelers, 
ook aan ons om er 4 quarters lang voor te gaan.”

Janne & Lien: “Als wij onze volgorde voorbereiden, 
maken wij steeds een onderscheid in de dansjes die 
wij tijdens de eerste 3 quarters doen en de dansjes 
die wij in de laatste quarter dansen. Dit omdat de 
laatste quarter het meest bepalend is. Wij moeten het 
publiek dan het meest mee krijgen, zodat de spelers 
nog meer aangemoedigd worden. De choreografieën 
die wij in de laatste quarter doen, zijn dan vaak de 
klassiekers of de opzwepende nummers.”

ZIJN ER BEPAALDE REGELS DIE JULLIE MOETEN 
VOLGEN? 
DJ Martijn: “De belangrijkste regel is dat vanaf 
het moment dat de tegenpartij over de middellijn 
dribbelt, er niets meer door de boxen mag komen. 
De muziek moet uitstaan en de speaker mag op 
dat moment geen defense meer inzetten. Tijdens 
vrijworpen moet het ook volledig stil zijn voor wat 
betreft muziek en speaken. De supporters mogen 
uiteraard lawaai blijven maken. Hoe meer hoe liever!”

Janne & Lien: “Wij als cheerteam mogen blijven 
supporteren en zullen zeker defense blijven roepen 
en het publiek hierin meenemen. Tijdens de aanval 
staan wij steeds langs het plein om op de muziek, 
die de DJ speelt, te blijven bewegen, dansen en de 
spelers aan te moedigen.” 

WAT IS JE MEEST MEMORABELE MOMENT ALS DJ? 
DJ Martijn: “Het doorstoten naar de halve finale van 
de play-offs in 2019! Khadeen Carrington had ons in 
eerste instantie met een geweldige buzzer beater de 
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GA DOOR WAAR 

ANDEREN OPGEVEN

100% wetenschappelijke sportvoeding 
voor recreanten én professionals! 

Thibaut Vervoort - FIBA 3x3 Athlete

GENIET VAN 15% KORTING MET DE CODE  
LIMBURGUNITED

WWW.6DSPORTSNUTRITION.COM

6d_Generic_Advertisement_Page_HLU.indd   16d_Generic_Advertisement_Page_HLU.indd   1 14/12/2022   15:41:2114/12/2022   15:41:21

Alle bedrijfsdiensten
in één sterk team

Loonadministratie en juridisch advies
Bedrijfs- en personeelsverzekeringen
IT-oplossingen voor een slimme digitalisering
HR- en HSE-opleidingen
Welzijn op het werk creëren en optimaliseren
Preventiedienst ondersteunen
Absenteïsme controleren
Milieu- en energiebeleid ondersteunen

Gaande van begeleiding en verwerking van uw
loondossiers tot het opzetten en uitvoeren van
een passend welzijnsbeleid in uw onderneming.

Industrieterrein Kolmen 1085, 3570 Alken - 011 31 23 41 - www.clbgroup.be

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
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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.





PARTNERS IN 
THE SPOTLIGHT

HUBO LIMBURG UNITED

Onze partners zijn voor onze club van 
onschatbare waarde! Zonder de steun 
van onze partners is er geen Hubo 
Limburg United, geen basketbal op het 
hoogste niveau in Limburg. Zoveel diverse 
bedrijven, maar minstens één ding 
hebben ze gemeenschappelijk: liefde voor 
onze club

PARTNERS IN THE SPOTLIGHT



W W W . M A M U . B E

Mede-eigenaar bij MaMu architects - 
transforming businesses with simple, 
remarkable plans

JEROEN MAESEN

PARTNER BIJ HLU SINDS? 
Seizoen 2017-2018. Door de jaren heeft ons 
partnership verschillende vormen aangenomen, 
waarbij we sinds vorig jaar een dagsponsoring in ons 
pakket hebben die we gebruiken als teambuilding 
voor het volledige kantoor.

HOE HEB JE KENNIS GEMAAKT MET HLU? 
Via voorzitter Maarten Bostyn, met wie ik zowel op 
privé als op professioneel vlak een goede relatie heb. 
Zo hebben we recent voor Isola de nieuwe showroom 
ontworpen.

WAT IS VOOR JULLIE DE BELANGRIJKSTE REDEN 
OM PARTNER TE ZIJN BIJ HLU? 
MaMu is een team waar sport belangrijk is: ’s middags 
samen gaan lopen, na de werkuren samen gaan 
‘bootcampen’ of in de zomer samen baantjes trekken 
in Kapermolen zijn dingen die wekelijks voorkomen. 
Die sportiviteit trekt zich door in het partnership met 
HLU, gestart uit interesse in de sport en gebleven 
omwille van de sfeer van de wedstrijden en de 
organisatie van aangename netwerkmomenten.

WELKE INSPIRERENDE QUOTE IS VAN TOEPASSING 
OP JULLIE BEDRIJF?
 Let’s make plans together! We vinden het heel 
belangrijk om samen met de bouwheer of instanties 
            een project tot stand te laten komen en  
  niet zozeer enkel als architect onze 
    visie te willen doorduwen.

WAT IS JE FAVORIETE HLU-MOMENT? 
Ik zou heel graag willen zeggen: de bekerwinst van 
vorig seizoen! Echter heb ik deze heel last minute 
moeten missen door een positieve Corona-test. Ik 
kies dus voor onze dagsponsoring vorig seizoen 
waarbij ons team zijn creativiteit ten volle heeft 
kunnen benutten en we met de hele MaMu-familie 
een fijne avond hebben beleefd.

WAT WAS VOOR JULLIE HET HOOGTEPUNT VAN 
2022? 
Sinds kort zijn we trotse eigenaar van een Voka 
Vastgoed Award voor Bedrijfsgebouwen. Dat was 
toch wel een mooie bekroning waar we heel fier 
op zijn en waar we veel fijne reacties op hebben 
gekregen. 

WAT ZIJN JULLIE VOORUITZICHTEN VOOR 2023?  
Er staan heel wat mooie projecten op de planning, 
waarvoor we in 2022 veel voorbereidend werk 
hebben gedaan. Daarnaast gaan we in maart met ons 
volledige team van 14 medewerkers naar Lapland, 
waarnaar we absoluut de dagen aftellen!



Business Unit Manager bij ATL Renting – 
de partner voor transportoplossingen 
met de juiste truck, trailer, chassis of 
bestelwagen die past in de plannen en 
ambities van uw bedrijf

CHRIS BRUYNINX

PARTNER BIJ HLU SINDS? 
Huidig seizoen, 2022-2023

HOE HEB JE KENNIS GEMAAKT MET HLU? 
Hubo Limburg United is een gevestigde waarde in 
Limburg en wij zijn in het verleden al vaak aanwezig 
geweest op de wedstrijden en andere evenementen. 
Wij zijn partner geworden dankzij Jan Baillien van “e. 
Baillien interieur en afwerking” met wie we een zeer 
goede samenwerking hebben.

WAT IS VOOR JULLIE DE BELANGRIJKSTE REDEN 
OM PARTNER TE ZIJN BIJ HLU? 
Als werkgever hechten wij veel belang aan gezonde 
medewerkers. Sport is hier natuurlijk een cruciaal 
onderdeel van. Bovendien willen wij als bedrijf ons 
maatschappelijk engagement tonen. Als Limburgs 
bedrijf is Hubo Limburg United de ideale partner 
om deze factoren samen te brengen. Dat de club 
zich linkt aan de volledige provincie is uniek en die 
verbindende factor spreekt ons enorm aan. Daarnaast 
past het familiale karakter dat de club uitstraalt 
perfect bij ons!

WELKE INSPIRERENDE QUOTE IS VAN TOEPASSING 
OP JULLIE BEDRIJF?
      Driving your interests. Dat is wat ons drijft. 
                     Elke dag opnieuw.

WAT IS JE FAVORIETE HLU-MOMENT? 
Eigenlijk elke spannende wedstrijd die in de laatste 
seconden gewonnen wordt door Hubo Limburg 
United. Die momenten zorgen telkens voor de nodige 
extase.

WAT WAS VOOR JULLIE HET HOOGTEPUNT VAN 
2022?
De gezamenlijke inspanningen van de internationale 
politieke en de medische wereld verwezen het corona-
tijdperk dan toch naar de geschiedenisboeken. Zo 
werd een nóg grotere pandemie op wereldschaal 
met miljoenen overledenen gelukkig ingeperkt. 
Het normale leven hervatte zich opnieuw. Met 
Remco konden we genieten van een Belgische 
wereldkampioen én winnaar van de Vuelta, de 
festivalwei in Werchter stond terug vol feestende 
mensen en ondertussen werd een werkelijke 
armoedeslag vermeden ondanks de vreselijke hoge 
inflatie. In dit bizarre jaar zijn wij fier hoe onze 
business unit ATL Light heeft kunnen bevestigen als 
sterke speler in de markt. Na een eerste inloopjaar 
draaide ons sales team in 2022 op volle toeren en 
geraakten we veel sneller dan verwacht ‘top-of-
mind’ bij vele eindbeslissers.

WAT ZIJN JULLIE VOORUITZICHTEN VOOR 2023?
De vooruitzichten zijn veelbelovend. De genomen 
kruissnelheid van 2022 gaan we trachten te verhogen 
en middels een regionale uitbreiding een groter 
marktaandeel innemen. Elke ‘rebound’ uit de markt - 
vooral voor startende ondernemers en zelfstandigen 
- gaan we proberen te pakken in 2023 en via een 
‘slimme spelverdeling’ trachten om te zetten in een 
driepunter.



HR, mét hoofdletters

Wij ondersteunen en 
adviseren je in de groei 
van je organisatie én
je mensen. 

Samen met jou brengen 
we jouw HR-noden, 
doelen en dromen in 
kaart.

let us meet
www.flexorius.hr
Dr. Vanderhoeydonckstraat
50 bus 1, 3560 Lummen

GEEN 
GEDOE 
MEER!
Geen tĳd verliezen? Plaats gemakkelĳk 
een online bestelling met je collega's 
tĳdens de middagpauze. 

Co-owner van Flexorius, 
HR mét hoofdletters 

KATRIEN VANRUSSELT

PARTNER BIJ HLU SINDS? 
 Seizoen 2018-2019 

HOE HEB JE KENNIS GEMAAKT MET HLU? 
We werden uitgenodigd door Printcity. De sfeer zat 
er die avond goed in: ambiance, spanning, lachende 
mensen, … Sindsdien hebben we de smaak te pakken 
en zijn we aanwezig op elke thuismatch. We zijn een 
trotse partner van HLU. 

WAT IS VOOR JULLIE DE BELANGRIJKSTE REDEN 
OM PARTNER TE ZIJN BIJ HLU? 
Nieuwe mensen ontmoeten, vriendschap en plezier 
beleven. De intieme netwerkmomenten en de 
visibiliteit die HLU ons daarnaast biedt, is een extra 
opportuniteit om Flexorius in de kijker te zetten.
Bovendien zijn er heel wat overeenkomsten tussen 
wat we bij Flexorius doen en wat het HLU team doet. 
Een team dat samen doelen moeten halen, is niet 
vanzelf een kwalitatieve eenheid. Daarin speelt de 
coach of de leidinggevende een belangrijke factor. 
Investeren in o.a. leidinggeven, communicatie, 
teamontwikkeling en -dynamiek is een must. Dit zijn 
slechts enkele van de onderdelen waar we binnen 
onze Flexorius Academy mee aan de slag gaan.

WELKE INSPIRERENDE QUOTE IS VAN TOEPASSING 
OP JULLIE BEDRIJF?
“Alles wat je aandacht geeft, groeit”
Dit is een van de universele wetten van het leven.
             Hoe meer aandacht je aan iets schenkt, hoe
                           meer je hier van zult krijgen. Kijk maar
                                         naar het meten van bepaalde
                                                  zaken in je organisatie: 

hoe meer je het meet, hoe meer aandacht het krijgt, 
en hoe meer het groeit. 
Net zoals aandacht voor positieve werknemers 
hebben, of aandacht schenken aan opportuniteiten 
binnen je organisatie.

WAT IS JE FAVORIETE HLU-MOMENT? 
Elke wedstrijd waar het puntental dicht bij mekaar 
blijft, je op het puntje van je stoel zit en dan samen 
die overwinning halen. Dat is een zalig moment. 

WAT WAS VOOR JULLIE HET HOOGTEPUNT VAN 
2022? 
Het instappen als aandeelhouder bij Mast, branding 
en communicatiebureau uit Hasselt. We werken al 
een tijdje samen en onze visies leunen heel nauw aan 
mekaar. Met deze stap kunnen we niet alleen elkaars 
groei versterken, maar ook die van onze klanten.

WAT ZIJN JULLIE VOORUITZICHTEN VOOR 2023?  
We hebben veel ambitie voor de verdere uitbouw 
van Flexorius, samen met Mast. We zijn bezig met de 
ontwikkeling van nieuwe producten en opleidingen. 
Ook zullen we nog meer inzetten op het aantrekken 
van sterke HR-profielen. Op deze manier willen we 
organisaties nog beter ondersteunen en adviseren 
met al hun HR-noden en doelen.
En uiteraard hopen we dat we in 2023 op een normale 
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Sales Manager bij Ridgid - fabrikant van 
innovatief gereedschap voor de vakman 
met  meer dan 300 soorten gereedschap

BRAM FOESTERS

PARTNER BIJ HLU SINDS? 
We zijn ingestapt als partner in seizoen 2022-2023, 
al was ik daarvoor al wel supporter van de club.

HOE HEB JE KENNIS GEMAAKT MET HLU? 
Ik volg de club al sinds haar beginperiode. Daar 
ik zelf op sportief vlak ook actief ben binnen de 
basketbalwereld was het HLU project voor Limburg 
iets uniek. Door de club te zien groeien en nu als 
partner deel uit te maken van het geheel is iets waar 
we trots op zijn. 

WAT IS VOOR JULLIE DE BELANGRIJKSTE REDEN 
OM PARTNER TE ZIJN BIJ HLU? 
HLU slaagt er elk jaar wel weer in een ambitieus 
spelersteam te hebben dat zich 100% geeft. Samen 
met het familiale karakter en de warme contacten dat 
de club heeft met haar spelers en supporters is voor 
ons een match. Hier kunnen we ons als bedrijf zeker 
mee identificeren.

WELKE INSPIRERENDE QUOTE IS VAN TOEPASSING 
OP JULLIE BEDRIJF?
In 2023 bestaan we 100 jaar en passen we de quote 
“Built for those who know” toe. Al deze jaren hebben 
we wereldwijd een sterke merknaam opgebouwd 
waar “kwaliteit” een sleutelbegrip is. Mensen die met 
onze producten werken, weten ook waarom.

WAT IS JE FAVORIETE HLU-MOMENT? 
Er zijn er te veel om op te noemen. Al denk ik wel 
direct aan de buzzer van half court van Tate Unruh 
enkelen jaren geleden, maar de kers op de taart is 
toch wel de bekerwinst van vorig seizoen. 

WAT WAS VOOR JULLIE HET HOOGTEPUNT VAN 
2022? 
In 2022 hebben we tal van succesvolle nieuwe 
producten gelanceerd. Producten die uniek in de 
markt zijn en eindgebruikers zowel tijd als geld doen 
besparen.

WAT ZIJN JULLIE VOORUITZICHTEN VOOR 2023?  
In 2023 bestaan we 100 jaar en we zijn hier uiteraard 
niet zomaar geraakt. Dit hebben we kunnen 
verwezenlijken door altijd onze kwaliteit hoog te 
houden en te blijven innoveren in nieuwe producten 
en oplossingen om onze klanten nog effectiever te 
kunnen laten werken.



KURINGEN-HASSELT
Kuringersteenweg 343 • T. 011 26 21 61

www.vossen.be

TONGEREN
Luikersteenweg 151  • T. 012 39 15 00  

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

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, 
slim document management en voltte 
online meetings.

Print & 
Document

Office 
Interior

Interactive  
Meeting

SOLUTIONS

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



UNITED ON WHEELS?
HOE ZOU HET ZIJN MET…

HUBO LIMBURG UNITED

Ook in het rolstoelbasket wordt er 
sterk ingezet op de ontwikkeling van 
de competitie. Vanaf het seizoen 2022-
2023 was het dan ook eindelijk zover: de 
BENE League zag het levenslicht! Hoog 
tijd dus om eens poolshoogte te nemen 
bij onze HLU On Wheels. We spraken af 
met Jochem Coolen, speler en tevens ook 
secretaris van onze HLU On Wheels

HOE ZOU HET ZIJN MET…
UNITED ON WHEELS?

HOE IS JULLIE SEIZOEN TOT NU VERLOPEN?
Door het wegvallen van enkele spelers om diverse 
redenen (blessures, operatie, vaderschap…) verloopt 
het stroef op het moment. We kunnen niet op volle 
sterkte aantreden en hebben daardoor helaas een 
aantal belangrijke wedstrijden verloren. We hopen 
in 2023 terug zo goed als voltallig te zijn. 

HOE VERLOOPT EEN DOORDEWEEKSE 
TRAININGSWEEK VAN DE WHEELS? 
We trainen 2 keer per week, op maandagavond 
3 uur en op donderdagavond 2 uur. Omwille van 
werkverplichtingen of ouderlijke taken variëren de 
aanwezigheden per training.

IS ER VEEL INSTROOM VAN NIEUWE SPELERS?
Helaas niet. We willen als club actiever gaan inzetten 
op werving, maar jammer genoeg is het een kleine 
vijver waar we in vissen. 

HEBBEN JULLIE OOK JEUGDPLOEGEN? 
We hebben een aantal jeugdspelers die om de 2  
        weken op zaterdag trainen. Helaas is er 
                 momenteel nog geen competitie voor de
                          jeugd aangezien er daarvoor in België
                                            niet genoeg spelers zijn.

SINDS DIT SEIZOEN SPELEN JULLIE TEGEN 
NEDERLANDSE TEAMS. HOE IS JULLIE 
COMPETITIE MOMENTEEL OPGEBOUWD EN HOE 
WERKT DIT PRECIES? 
In de BENE competitie zijn er 3 toernooidagen 
waarop alle aanwezige ploegen 2 wedstrijden 
spelen. Daarna volgen de kwartfinale, de halve finale 
en de effectieve finale. We hebben de kwartfinale 
gehaald en we hebben een redelijke kans om door 
te stoten naar de halve finale. Hier wacht ons naar 
alle waarschijnlijkheid het sterke Belgische BC 
Ninane. (uit Chaudfontaine nvdr)



HOEVEEL PLOEGEN NEMEN ER DEEL AAN DE 
COMPETITIE?
Er zijn 5 teams in de nationale competitie, landelijk 
zijn er dat 7. In de BENE Competitie spreken we over 
8 teams (4 Belgische en 4 Nederlandse).

ZIJN JULLIE VOOR- OF TEGENSTANDER VAN DE 
BENE COMPETITIEFORMULE? 
Wij zijn voorstander omdat dit voor een 
kwaliteitsinjectie zorgt en het niveau naar omhoog 
tilt. Er is één team dat erbovenuit steekt. Tussen de 
andere teams is het redelijk gelijkopgaand. 

HEBBEN JULLIE BEPAALDE DOELSTELLINGEN 
VOOR DIT SEIZOEN?
Onze doelstelling is om minimaal een halve finale in 
de BENE competitie te spelen. Op nationaal niveau 
zit er helaas niet veel meer in. Hier zal de doelstelling 
zijn om niet als laatste te eindigen. In de landelijke 
competitie zal het ervan afhangen of we nog enkele 
belangrijke spelers kunnen recupereren voor de rest 
van het seizoen.

HET PLAN WAS OM DIT SEIZOEN OOK EUROPEES 
TE SPELEN. HOE KOMT HET DAT DIT NIET IS 
DOORGEGAAN?
Dat komt voornamelijk door het wegvallen van een 
aantal belangrijke spelers. Zonder hen konden we 
geen voldoende sterke ploeg op het plein zetten. 
Daarnaast speelde ook het financiële aspect een rol.

HET ROLSTOELBASKET IS AFHANKELIJK VAN 
SUBSIDIES EN SPONSORS. WE ZIJN DUS OOK BLIJ 
DAT ER VANAF DIT SEIZOEN EEN NIEUWE SPONSOR 
OP JULLIE TRUITJES PRIJKT. KAN JE HIER IETS 
MEER OVER VERTELLEN?
Het klopt inderdaad dat we erg afhankelijk zijn van 
subsidies. Helaas kost het aanvragen en het bewijzen 
van de onkosten soms meer tijd dan de subsidie 
effectief opbrengt. Gelukkig kunnen we al jaren 
rekenen op enkele trouwe partners om ons budget 
rond te krijgen. 
Sinds dit jaar mochten we 2 nieuwe hoofdsponsors 
verwelkomen: Goed Thuiszorgwinkel en Coloplast. 
Daarnaast zijn we ook zeer blij dat we via de 
samenwerking met Hubo Limburg United Democo 
Group konden opnemen bij onze partners. Zij zullen 
voortaan ook op onze opwarmshirts prijken. We 
hopen hen binnenkort op een van onze volgende 
thuiswedstrijden eens te mogen verwelkomen om te 
genieten van een wedstrijd rolstoelbasket. 

WARME OPROEP
Heeft het verhaal van de Wheels je interesse gewekt? 
Ben je of ken je een rolstoelgebruiker die op zoek is 
naar een sportieve uitdaging en een toffe club? 

Neem dan zeker eens contact op met Hubo Limburg 
United On Wheels:
 info@hubolimburgunitedonwheels.be

WWW.HUBOLIMBURGUNITEDONWHEELS.BE

HOE ZOU HET ZIJN MET…
UNITED ON WHEELS?

00 32 89 86 77 00
info@bureaubr.be
bureaubr.be
Gerdingerstraat 2/002, 3960 Bree
Schipperijkaai 9, 1000 Brussel





ACADEMY-TEAM : U14



Sinds dit seizoen heeft de HLU 
Academy powered by Digitalum er 
een ploeg bij: de U14! We kunnen 
bijna niet geloven wat voor een 
vliegende start deze ploeg heeft 
gemaakt. Tot op heden zijn ze 
zowel in de reguliere competitie 
als in de beker ongeslagen en 
strijden ze mee in de top 8 van 
Vlaanderen. Dé recordwedstrijd 
van dit seizoen wonnen ze maar 
liefst met 147-23!

Onze club zet sterk in op de 
omkadering van de Limburgse 
jeugd. Zo is er sinds dit jaar 
een samenwerking met de 
Hasseltse Sportschool, waar er op 
woensdagnamiddag 2 uur studie 
wordt gegeven, en met Off Season, 
waar een personal trainer de 
leden van de Academy individueel 
begeleidt.

We laten jullie graag kennismaken 
met een aantal van onze U14-
spelers.

  U14
ACADEMY-TEAM IN DE KIJKER

HUBO LIMBURG UNITED

Renz

U14
ACADEMY-TEAM IN DE KIJKER

HOE BEN JE IN CONTACT GEKOMEN MET DE 
BASKETBALSPORT?
Renz: Mijn papa heeft vroeger altijd basketbal 
gespeeld. Daarom ben ik 7 jaar geleden zelf eens 
gaan proberen bij Orly Hasselt, wat ik eigenlijk van 
in het begin al heel leuk vond.

Oscar: Mijn broers zijn enkele jaren ouder dan mij 
en speelden vroeger al basketbal. Toen ik 5 à 6 
jaar was ben ik hun voorbeeld gevolgd en bij Sint-
Truiden gestart.

Viktor: Mijn papa was vroeger een goede 
basketbalspeler, dus de keuze leek evident. Hoewel 
ik als kleuter al mijn eerste basketbalervaring 
opdeed, koos ik pas later, na enkele jaren voetballen, 
terug voor basket.

Tibo: Mijn mama deed vroeger ook aan basket. Ik 
ging vaak kijken met mijn papa en mijn zus. Hierdoor 
heb ik de microbe te pakken gekregen.  Op 
5-jarige leeftijd heb ik mijn eerste stapjes op het 
basketbalveld gezet.

HOE BEN JE BIJ ONZE ACADEMY TERECHT 
GEKOMEN?
Renz: Thomas (Dreesen, Academy manager, nvdr) 
had me uitgenodigd om eens te komen testen en dat 
is me goed bevallen. Het is voor mij belangrijk dat 
er rekening gehouden wordt met andere zaken dan 
basketbal, zoals de studie op woensdagnamiddag. 
Ik vind het ook goed dat er veel individueel getraind 
wordt. 

Oscar: Mijn broer Léon speelde bij HLU. Ik heb dan 
eens deelgenomen aan een Academy kamp waarna 
Thomas me gevraagd om met HLU mee te spelen. Ik 
vind het fijn dat de trainingen heel professioneel en 
intensief zijn. 

Viktor: Afgelopen seizoen mocht ik meetrainen 
met Thomas. Hierdoor ben ik enorm gegroeid. Later 
in het seizoen werd ik dan geselecteerd voor de 
Academy.

Tibo: Mijn teamgenoot Jules De Winter werd gevraagd 
door HLU en hij heeft mijn naam ook doorgegeven 
aan coach Thomas. Dankzij hem ben ik hier terecht 
gekomen. Ik ben superblij dat ik deze kans krijg.

Oscar



WELKE BASKETBALSPELER IS JE VOORBEELD EN 
WAAROM?
Renz: Michael Jordan omdat hij heel veel bereikt 
heeft. Binnen Hubo Limburg United is Maxime De 
Zeeuw mijn favoriet omdat hij een heel uitgebreid 
palmares heeft en nog steeds top is. En uiteraard de 
kapitein van de Belgian Lions!

Oscar: Ik kies voor Kobe Bryant, want hij is een 
harde doorzetter. Vooral het verhaal dat hij met zijn 
gebroken hand ging shotten om zijn andere hand 
te trainen is iets wat mij bijblijft. Bij Hubo Limburg 
United is mijn broer Léon mijn voorbeeld. Hij speelt 
bij de U16, U18 en soms zelfs de C ploeg. Hij helpt me 
om beter te worden en geeft me altijd tips als ik een 
wedstrijd gespeeld heb.

Viktor: Michael Jordan is voor mij nog steeds de 
beste basketbalspeler ter wereld.

Tibo: Stephen Curry is mijn voorbeeld. Hij is een zeer 
goede speler en vooral een goede shotter. Mijn droom 
is zoals hem te spelen. Binnen Hubo Limburg United 
is Quentin Serron mijn voorbeeldfiguur omdat hij net 
als mij zeer snel is.

WAT WIL JE GRAAG BEREIKEN IN DE 
BASKETBALWERELD? 
Renz: Mijn droom is om de NBA te halen. 

Oscar: Ik wil mezelf steeds verbeteren en bij een 
goede ploeg terecht komen, in eerste instantie een 
Belgische ploeg, maar wie weet…

Viktor: Ik zou heel graag kunnen dunken en later bij 
de NBA gaan spelen.

Tibo: Ik wil keihard blijven werken om elk jaar beter 
en beter te worden en in een zo hoog mogelijke reeks 
te spelen.

HEB JE OOK ANDERE HOBBY’S NAAST 
BASKETBAL?
Renz:  Mijn andere hobby is Skimasters. Dat kan 
je eigenlijk een beetje vergelijken met scouts 
op skilatten. Ik ski al sinds ik 2 jaar ben, maar bij 
Skimasters komen heel veel avontuurlijke dingen 

U14
ACADEMY-TEAM IN DE KIJKER

aan bod zoals door diepsneeuw skiën, slalommen, 
freestyle, … noem maar op. Dit doe ik 1 keer per week 
bij Snowvalley in Peer. 

Oscar: Vroeger speelde ik ook tennis, maar daar ben 
ik mee gestopt. Het was moeilijk te combineren met 
mijn wedstrijden en die van mijn broer, waar ik altijd 
naar ga kijken als onze wedstrijden niet overlappen.

Viktor: Buiten basketbal vind je mij op de tennis of 
ben ik aan het gamen. Ook mijn jaarlijkse skivakantie 
mag niet ontbreken.

Tibo: Nee, ik heb geen andere hobby’s. Ik wil me nu 
vooral focussen op basketbal en mijn studies.

WAT WAS TOT NU TOE JE HOOGTEPUNT IN HET 
BASKETBAL? 
Renz: Met de U14 gaan winnen in Oostende! Na een 
spannende match wonnen we met 74-72 in de Beker 
van Vlaanderen.

Oscar: Bij KSTBB ben ik eens naar een tornooi 
geweest in Wenen en hebben we de Beker van 
Limburg gewonnen met de U12, terwijl ik zelf nog 
maar U10 was! 

Viktor: Dat ik dit seizoen mocht starten bij Hubo 
Limburg United was voor mij al een hoogtepunt. Ik 
heb er een seizoen hard voor getraind. 

Tibo: De stap naar HLU. Dat ik hierdoor de kans krijg 
om hogerop te geraken en heel veel bij te leren. We 
komen van verschillende clubs maar zijn samen al 
een fijne hechte groep.

BEDANKT AAN ONZE ACADEMY PARTNERS

Viktor

Tibo



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

kredieten
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beleggen

find
us on

Luxeautocars van 16 tot 80 plaatsen, Royal Class en
autocar voor mindervaliden.
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Er even tussenuit?
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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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www.sanmax.be         hallo@sanmax.be





TOWARDS AN  
ENERGY POSITIVE  
WORLD

ENERDO.BE
+32 13 - 295319
info@enerdo.be

VOORUITSTREVEND 
STUDIEBUREAU VOOR JOUW 
ECOLOGISCHE BOUWPROJECTEN.

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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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





Fleet repair savings

Herstellingen en onderhoud van wagens voor 
bedrijven en leasingmaatschappijen.

www.nnp.be
T. +32 (0)89 777 601

Henry-Fordlaan 56
B-3600 Genk
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BOUWCHEMISCHE PRODUCTEN • PRODUITS DU BÂTIMENT ET DU G.C. 

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





PROFESS IONAL

KOOP NU! 
liefdebedrijven.be

H
ET

M

ARKETINGBO
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VO O R K M O ’ S

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
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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  

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





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

  Elektrotechnische installaties in industriële, 
openbare en tertiaire gebouwen - MS cabines  - 
Brand- en inbraakdetectie - Toegangscontrole - 
Camerabewaking - Domotica - Datanetwerken 

www.janssens-elektriciteitswerken.be info@janssens-elektriciteitswerken.be

Teambuildings,  
bedri j fsfeesten &
incentive reizen 

ZOEK JE EEN UNIEKE BELEVENIS? 

EEN ERVARING DIE BIJBLIJFT?

OP LOCATIES DIE NIET VOOR

DE HAND LIGGEN?

3VENTS MAAKT DE MEEST

EXCENTRIEKE WENSEN WAAR.

Vri jb l i jven de offer teaanvr aag ?

Stuur  een  mai l t je  n aar :  

i nfo@3vents.be
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Leef je eigen stijl

www.cozino.be
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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       

ETV_ADV_A5.indd   1ETV_ADV_A5.indd   1 26/11/2021   18:5726/11/2021   18:57

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

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 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
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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



•   PV-INSTALLATIES



BEN JIJ NOG OP 
ZOEK NAAR EEN 
LEUKE BEZIGHEID?
WORD VRIJWILLIGER 
BIJ HUBO LIMBURG 
UNITED!

ZONDER VRIJWILLIGERS KAN HUBO LIMBURG 
UNITED NIET BESTAAN. ELKE THUISWEDSTRIJD 
ZETTEN TIENTALLEN VRIJWILLIGERS ZICH IN, VOOR 
ÉN ACHTER DE SCHERMEN, OM ALLES IN GOEDE 
BANEN TE LEIDEN. WE ZIJN DAN OOK ENORM 
DANKBAAR DAT WE KUNNEN REKENEN OP DIT 
HECHT TEAM VAN MENSEN MET EEN GROOT HART 
VOOR ONZE CLUB! 
.........................................................................................................

WIL JE OOK GRAAG DEEL UITMAKEN VAN DE UNITED 
FAMILY? 
Hieronder vind je al een antwoord op de meest 
frequente vragen. 
.........................................................................................................

WAT KAN IK PRECIES DOEN ALS VRIJWILLIGER BIJ 
HUBO LIMBURG UNITED?
Bij ons kan je in de eerste plaats doen wat je graag doet 
en waar je goed in bent. 
De mogelijkheden zijn eindeloos: helpen bij de 
opbouw of afbraak van de vloer, de ledboarding en 
de VIP lounge, de bezoekers naar hun plaats leiden 
als (parking)steward, de ticketkassa beheren, tickets 
en abonnementen scannen, helpen achter de toog 
of cocktailbar… We bespreken graag met jou op maat 
welke taken geschikt zijn!
........................................................................................................

MOET IK ELKE WEDSTRIJD AANWEZIG ZIJN?
Natuurlijk zullen er altijd datums zijn die voor jou niet 
passen, maar we rekenen er wel op dat je minstens 70% 
van de wedstrijden aanwezig kan zijn. 

Voor ons is het heel belangrijk dat, als je toezegt, je er 
ook effectief zal zijn en niet last minute afzegt. Onze 
kalender ligt lang op voorhand vast en de meeste 
wedstrijden vinden plaats op vrijdagavond.
........................................................................................................

KAN IK OOK VRIJWILLIGER ZIJN BIJ DE ACADEMY?
Absoluut, ook voor onze jeugdwedstrijden zoeken we 
nog helpende handen! Dat kan gaan om administratieve 
ondersteuning, maar ook op wedstrijddagen en events 
zijn er voldoende taken te vervullen. 
.........................................................................................................

WAT ZOEKT DE CLUB IN EEN VRIJWILLIGER?
- liefde voor het basketbal, en in het bijzonder voor
   Hubo Limburg United
- enthousiasme en gedrevenheid
- discretie en betrouwbaarheid
Kortom, positief ingestelde basketliefhebbers waar we 
op kunnen rekenen! 

WAT MAG IK VERWACHTEN ALS VRIJWILLIGER?
Je komt terecht in een leuk en hecht team, waar je niet 
enkel samen werkt maar ook plezier maakt. Je volgt 
de wedstrijden van dichtbij en gaat op in de sfeer. 
Daarnaast word je ook uitgenodigd op ons jaarlijks 
vrijwilligersevent, waar de vrijwilligers op hun beurt 
eens in de watten gelegd worden.

Heb je interesse of wil je meer informatie? S
tuur een mailtje naar info@hubolimburgunited.be 
met je contactgegevens!

COME AND JOIN THE FAMILY!



Klaar om te scoren op jouw terrein?

Jij 
maakt 
het.

www.impact.be

Of het nu op het basketbalparket of op de werkvloer is. 
Of je nu in The Berg, in het atelier of op de werf schittert: 
impact maak je overal. 

Als gespecialiseerd uitzendkantoor helpt IMPACT talent in 
bouw en techniek om het te maken. 

@jobs.impact
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