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Beste
partner,
supporter,
lid,
Fijn dat je ons digitaal clubmagazine openslaat. Hiermee
willen we je halfjaarlijks op
de hoogte brengen van het
belangrijkste nieuws binnen
onze Club en jou als HLU-fan
een kijkje achter de schermen
bieden.
In deze editie kom je een
aantal oude bekenden tegen,
want doorheen de jonge
bestaansgeschiedenis van de
Club hebben we al heel wat
spelers zien komen en gaan. We
vroegen ons af hoe het intussen
gesteld is met Devin Oliver, Seth
Tuttle, Paul Carter en namen
opnieuw contact met hen op.
We
belichten
ook
het
betreurenswaardige
aspect
van de vele blessures waar
ons team dit seizoen mee te
kampen heeft. We vroegen onze
nieuwe kine, Peter Sempels,
om zijn licht hierover te laten
schijnen. Daarnaast spraken
we ook met Niels Marnegrave,
die tijdens de wedstrijd tegen
Kangoeroes Basket op
15 november met een
ernstige knieblessure is
uitgevallen. Een groot
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gemis voor het team… Niels werkt volop aan zijn revalidatie en doet
er alles aan om zich volgend seizoen opnieuw 100% te kunnen geven.
Gelukkig kunnen we dit seizoen rekenen op onze twee jonge spelers,
die uitgegroeid zijn tot belangrijke pijlers van ons A team, Leander
Dedroog en Nathan Kuta. Zij verblijven tijdens de week in een
bungalow van onze partner Molenheide in Houthalen, om zich vlotter
naar de trainingen te kunnen verplaatsen. We gingen eens kijken hoe
zij het daar naar hun zin hebben.
Bij elke thuiswedstrijd zetten wij een (Limburgs) goed doel in de
kijker. We bieden hen een forum om hun activiteit bekend te maken
aan onze supporters en hun boodschap over te brengen. Die avond
mogen de leden van de betreffende VZW ook de wedstrijd bijwonen.
Zo ontvingen we reeds de mensen van Intesa, Bethanië, Make a
Wish,… en zamelden we tijdens onze kerstwedstrijd een aardig
bedrag in voor Together4Cloë.
Op die manier willen we als Club niet alleen sport en ontspanning
bieden, maar ook organisaties ondersteunen en Limburgers
verbinden.
Dit is ook een van de drijfveren van Herman Reynders, die zijn ambt
als provinciegouverneur heeft neergelegd en zich heeft geëngageerd
als ambassadeur van Hubo Limburg United. Zijn doelstellingen lees
je verderop in dit magazine.
We hebben dit seizoen nog 10 wedstrijden te gaan voor de play offs.
Het is een seizoen met ups en downs, maar alles is nog mogelijk.
Wij hopen dat we jullie talrijk mogen blijven verwelkomen in de
Alverberg om ons team te steunen en “united” voor een mooie
verderzetting van het seizoen te gaan!

Maarten Bostyn
voorzitter
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Genieten op een
unieke locatie
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Fin overzicht

Uw tijdelijke of Uw waakzame adviseur
die het overzicht
permanente
behoudt
financiële expert

Fin inzicht

Uw inspirator die het
nieuwe financiële
inzichten biedt

Finvision Hasselt

Our talent, Your value
Accountancy, controlling, reporting, transaction advisory, audit en fiscaliteit
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HOE ZOU HET
ZIJN MET...?
Sinds de start van HUBO Limburg United
in 2014, hebben al verschillende spelers
de revue gepasseerd.
Maar wie weet nog wie het allemaal
waren? En hoe zou het ondertussen met
hen zijn?
Wij zochten enkele Amerikanen op
die in de voorbije seizoenen voor Hubo
Limburg United speelden.

“Ik denk met veel plezier terug
aan de periode in Limburg/Hasselt”.
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DEVIN OLIVER
(2014-2015)
In het allereerste seizoen van
Hubo Limburg United trok
de club Devin Oliver aan. De
27-jarige forward speelde
1 seizoen bij onze A-ploeg.
Nu speelt hij bij het Franse
Nanterre, in de Pro A league,
de hoogste reeks in de Franse
competitie.

mijn favoriete steden tot nu toe.” Ik voel me dankbaar dat ik een job kan
doen die ik graag doe. Basket is mijn leven. Ik hou van de interactie met
de fans en kinderen, overal waar ik kom. Het is voor mij belangrijk om
een blijvende indruk na te laten, zowel als persoon als basketspeler.”
Deze boodschap wil Oliver nog meegeven aan de United Family:
“ bedankt aan alle fans en de club. Bedankt om een jonge gast als mij
met open armen te ontvangen waardoor ik mij zeer welkom en thuis
voelde”, zegt de center. “ Ik heb nog contact met sommige fans en dat
is geweldig”, lacht hij.

Hij vertelt aan ons hoe hij
terugkijkt op zijn tijd in België.
“Ik denk met veel plezier terug
aan de periode in Limburg/
Hasselt en heb soms zelfs spijt
dat ik niet ten volle genoten heb
van het mooie landje. Het was
mijn eerste keer in Europa en
ik was in het begin een beetje
overdonderd en verloren. Zo
kwam ik eerst enkel buiten om
naar de trainingen te gaan,
maar ik had ook veel steun aan
mijn coaches en ploegmaats.
Stuk voor stuk toffe jongens. Zij
hielpen me met de overgang
van een college ploeg naar
een professionele carrière in
het buitenland, ver weg van het
vertrouwde thuisfront.”
Sinds Devin Hubo Limburg
United verliet speelde hij in
Israël, Slovenië, Turkije en
Duitsland. Momenteel speelt
hij in Nanterre, een ploeg in de
voorstad van Parijs. “Elk land
of stad heeft zijn eigen unieke
kwaliteiten, zowel positief
als negatief. We wonen op
15 minuten van Parijs
centrum en dat is
een geweldige stad,”
lacht Devin. “Een van
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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

Tim Penasse

en voor details die het verschil maken.
Daaraan herkent u de ziel van onze bank.

Tim 124
Penasse
Russelt
3830 Wellen
0478/22 03 19
Russelt
124
penasse.tim@gmail.com
BE-0635.771.454

Dialex Biomedica nv importeert en verdeelt producten voor
infectiepreventie en steriele wegwerpartikelen voor infusie en
transfusie op medisch-chirurgisch gebied.
Wij leveren rechtstreeks aan ziekenhuizen in de Benelux,
maar ook aan andere klanten binnen de gezondheidszorg
(woonzorgcentra, thuiszorg, dierenartsen, tandartsen, huisartsen, apothekers …) via distributeurs.

3830 Wellen
0478/22 03 19
penasse.tim@gmail.com
Wij kennen
BE-0635.771.454
onze klassiekers

www.dialexbiomedica.be
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Always stay hungry for more

Plaat Préféré:

Elke weekdag van 9 tot 10u.

De Topcollectie:

Elke weekdag van 13 tot 16u.
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Gerdingerstraat 2/002, 3960 Bree

089 86 77 00

info@architekt-nburo.be

www.architekt-nburo.be
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PAUL CARTER (SEIZOEN 2018-2019)
Deze naam zal nog vers in het geheugen liggen want hij speelde vorig
seizoen voor onze A-ploeg.
Carter speelt nu voor het Franse Saint-Chamond, in de Pro B league.
Hoe kijk je terug op je periode bij Hubo Limburg United?
“Eerlijk gezegd was het een moeilijke tijd voor mij op het basketbalveld.
Door de vele blessures kwam ik in het begin niet aan spelen toe. Maar
we eindigden het seizoen sterk en dat maakte alles weer goed. De stad
Hasselt en de vele fans waren geweldig. Ik had veel steun van mijn
ploeggenoten en ik ben coach Brian en Ray dankbaar dat ze in mij
bleven geloven.”
Graag wil hij deze boodschap nog kwijt aan de United Family:
“Ik dank alle fans voor de support tijdens de wedstrijd en in het
bijzonder wil ik het floor team bedanken . Ik wens jullie en jullie familie
het allerbeste. Bedankt voor alles!”

“Ik dank alle fans voor de support tijdens de wedstrijd
en speciale dank aan het floor team”.
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My letter to Limburg United,
“Drie jaar geleden kreeg ik de
opportuniteit om te spelen
voor HUBO Limburg United. Als
rookie wist ik niet goed wat te
verwachten. Mijn manager zei
dat ik in een ploeg terecht zou
komen met een coach die me
veel zou bijbrengen en waar
ik met veel plezier voor zou
spelen.
Wat ik kreeg was meer dan
ik ooit had kunnen dromen.
Deze club was meer dan
business en werk, het was
een familie. Van de voorzitter
Maarten tot de coaching staff
en de medewerkers achter
de schermen. Ik voelde me
onmiddellijk thuis. Het jaar
in Hasselt was fantastisch. Ik
leerde veel nieuwe mensen
kennen en kon de stad en
omstreken ontdekken.
Ik herinner mij nog mijn
favoriete
broodjesbar
in
Zonhoven en een Italiaans
restaurant in Hasselt. “

“You become the average of the five people you
spend the most time with, choose wisely”!

SETH TUTTLE
(SEIZOEN 2016-2017)
Voor het 2de seizoen in de hoogste reeks werd Amerikaan Seth Tuttle aangetrokken.
Al snel bleek hij de meerwaarde én publiekslieveling te zijn van de ploeg. Na één seizoen verliet hij de
club om samen met coach Lynch naar Charleroi te verhuizen.
Ook aan hem vroegen we hoe hij terugkijkt op zijn tijd in Hasselt.
Hij schreef als het ware een echte ‘love letter’.
We laten u enkele stukjes uit deze brief meelezen:
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“Wanneer het einde van het
seizoen naderde wist ik dat niets
meer hetzelfde zou zijn. Samen
met coach Lynch en Mitch ben
ik naar Charleroi getrokken.
Een volledig nieuw avontuur...
We waren heel enthousiast
en keken uit naar dit nieuwe
avontuur maar tegelijkertijd
waren we ook triest omdat we
deze toffe bende, de familie
van Limburg United achter ons
moesten laten.
Nu 2 jaar na de overgang naar
Charleroi, geef ik toe dat ik
beter in Limburg gebleven was,
daar waar ik thuis hoorde. “
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“Na het seizoen in Charleroi besliste ik om in de States te blijven en
me te focussen op coaching. Ik geniet nu erg van het trainen van de
collegeploeg waar ik zelf ook gespeeld heb. Het is geweldig om de
jongeren de skills aan te leren die ik van coach Lynch geleerd heb.”
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HVAC specialist voor
bedrijfs- en projectbouw!

“ Wat ik nog wil zeggen: ik ben gezegend dat ik een deel van de HLU
familie was.
Ik ben nog steeds heel close met Brian, Mitch, Maarten en nog een
aantal anderen. We horen elkaar nog wekelijks. Ik volg elke wedstrijd
en stuur een berichtje na elke mach, verloren of gewonnen.
Dit is een topclub in België en ze staan nog maar aan het begin om
uit te groeien tot een echte kampioenenploeg!”
“Bedankt om mij de mooiste 10 maanden uit mijn leven te geven.
Maarten blijf deze club runnen met heel je hart. Brian, blijf wie je
bent! Jij bent ‘one of a kind’ en een zeer goede basketbal coach.
Als laatste aan iedereen: You become the average of the five people
you spend the most time with, choose wisely.”

Toonaangevend in HVAC & SANITAIR

www.duall.biz

All Love,
Seth

WE KEEP YOU ON THE ROAD!

CTSL Service verzorgt het onderhoud en de herstellingen
van al uw trucks & trailers.

GEVELBEKLEDING
GLASWERKEN
BUITENSCHRIJNWERKERIJ
REGELWERK
ZONWERING
POORTEN

CTSL Renting helpt u bij graag
uw zoektocht naar huur- en
tweedehands materiaal.

ENKELE STERKTES

24/24 UUR
PECHSERVICE

WIJ KOMEN OOK BIJ U
TER PLAATSE

VOETRUIGEN OP
MAAT VAN DE KLANT

CTSL.BE
@CTSLSOLUTIONS
LINKEDIN.COM/COMPANY/CTSL
C.T.S.L. BVBA I ZUIDBROEK 1, B- 3600 GENK I T.: +32 89 367 101

Kapelbergweg 33 • 3520 Zonhoven

T. 0476 92 24 54 • info@edworx.be • www.edworx.be
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STERK IN
BEDRIJFSOPLEIDINGEN
OP MAAT VAN JOUW BEDRIJF

HOTEL I RESTAURANT I GRAND CAFE

Ons team scoort via het bord ;-)

ELK EINDE IS EEN NIEUW BEGIN
We gaan enthousiast van start met het nieuwe jaar, hoog tijd dus om plannen
te maken voor 2020! Hoe ga je de competenties van jouw medewerkers
verscherpen? Welke bedrijfsopleidingen zijn nuttig om jouw business meer
- of weer - nieuw leven in te blazen? Voor jouw bedrijf is deze periode het
perfecte moment voor een nieuw begin.

Opleidingen? Ja! Maar geen idee waar je bedrijf behoefte aan heeft?
Geen nood: FORTIO is expert in deze materie. Wij organiseren
opleidingen op maat van jouw medewerkers en jouw bedrijf.
Hoe we dat precies doen? Met een gratis analyse, een gepersonaliseerd
opleidingsplan en een verankering. Kortom: wij gaan samen met jou
in slechts 3 stappen naar succes!
fortio-bedrijfsopleidingen.be/contact
fortio-bedrijfsopleidingen.be/onze-aanpak
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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.

De meest véélzijdige brasserie !
GROEPSDINERS | BUSINESSDINERS | SNELLE LUNCH | FAMILIEFEESTEN | ...

Leopoldplein 1, Hasselt T. +32 (0)11 22 47 99, hotel@thecentury.be
www.thecentury.be

Vezerlaan 1/1 • 3540 Herk-De-Stad • T. 013 29 74 45
hello@ﬂexorius.hr • ﬂexorius.com
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• THE CENTURY • C.BAR • HASHOTEL • BAR BOUFFE • CRUDO • CORDA.BAR • CORDA.LATTE • CORDA.CUISINE • HET CORDAAT • VANHARTE • ATELIER V •
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STATS FOR DUMMIES!

Basketbal, een
attractieve, snelle
sport. Continu actie, continu situaties.
Dit gecombineerd met muziek en
entertainment zorgen voor een aangename, intense en sfeervolle vrijdagavond.
Maar basketbal is meer dan enkel het
bovenstaande. Voor spelers en coaches
zijn stats een belangrijke bron van
informatie over hoe de wedstrijd
verloopt.

# 23 PTS # 7/11 2PT # 1/2 3PT #6/6 VW
#1 D REB #0 PF # 6 DF # 0 TO # 4 AST
# 29 IDX
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Wat betekent dit nu allemaal?
Laten we dit stap per stap met jullie doornemen.
PTS: betekent het aantal punten dat de speler gemaakt heeft
2PT: hier krijgen wij een zicht op het aantal 2 punt pogingen dat een
speler genomen en gemaakt heeft. Op basis hiervan krijgen wij een
afwerkingspercentage. Graag zien wij een afwerkingspercentage van
boven de 50%. In dit geval zie je dat Tookie in deze wedstrijd zijn
2punters afgewerkt heeft aan 63,6%, wat zeer goed is.
3PT: hetzelfde als bij de 2punters, maar dan voor 3punters. In dit geval
kijken we naar percentages vanaf 30%. In dit geval komen bij Tookie
aan 50%, wat ook hier weer sterk is.
Zeer goede schutters bevinden zich gemiddeld boven de 40 procent.
VW: Ook hier hetzelfde als bij 2punters en 3punters, maar nu voor de
VrijWorpen (VW). In dit geval streven we naar 75% afwerking. Tookie
lukt het zelfs om aan 100% af te werken.
Goede teams hebben vaak goede vrijworppercentages.
DREB en OREB: staat voor respectievelijk defensieve rebound en
offensieve rebound. Met name de aantallen. Een stat waar we vooral
naar kijken bij onze 4 en 5 spelers.
PF: personal fouls. Elke speler mag, individueel, 5 fouten maken. Bij de
5de fout mag je niet meer deelnemen aan het spel

Langs de ene kant heb je als coach het buikgevoel dat aangeeft wanneer iets goed of minder goed
aanvoelt, langs de andere kant, bevestigen stats vaak het buikgevoel.
Via dit artikel gaan wij je proberen wegwijs te maken in de wereld van stats, door middel van een aantal
basics

DF: drawn fouls oftewel uitgelokte fouten. In deze wedstrijd heeft
Tookie 6 fouten uitgelokt.
Het interessante aan deze stat voor ons als coaches is om te zien of
bepaalde spelers aggressief genoeg aan het spelen zijn. Met andere
woorden, zetten ze de tegenstanders offensief onder druk. Ook zo
kunnen wij zien wie, de tegenstander offensief het meeste onder druk
zet.

Ik wil graag starten met een recent voorbeeld. In ronde 6 was Tookie
Brown league MVP van die ronde. Hij tekende volgende stats op:
-
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23 PTS
7/11 2PT
1/2 3PT
6/6 VW
1 D REB
0 PF
6 DF
0 TO
4 AST
29 IDX
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TO: meer bekend als een balverlies. Op een wedstrijd, als
team,willen we het aantal balverliezen onder 12 houden. Voor
een speler individueel, gemiddeld wil je er niet meer dan 1-1,5 per
wedstrijd hebben. Tookie had het deze wedstrijd dus zeer goed
gedaan.
AST: afkorting voor assists. Een assist is een pas die leidt tot een
score. Tookie heeft 4 assistsn bezorgd aan ons. Wat betekent dat
hij er voor gezorgd heeft dat zijn ploegmaten 8 (4x2PT) tot 12(4x3)
punten hebben gemaakt door passen of acties van hem. En
het kan nog meer zijn, want als de tegenstander een fout maakt
op een doelpoging die gescoord wordt, ontvangen wij ook nog
1 bonusvrijworp. Bij spelverdelers is dit een belangrijkse stat,
bijvoorbeeld: hoe creeëren zij voor hun ploegmaats
IDX: is een samenvatting van het hierboven vernoemde, nl een
berekening van de positieven en negatieven, statsgewijs. Een
gemiddeld goede speler zit rond een index van 15. In dit geval zie je
dat Tookie, statsgewijs een zeer sterke wedstrijd heeft gespeeld, hij
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had nl een index van 29!
Stats zijn een hulpmiddel en geen definitief beoordelingsmiddel. Je
mag je hier zeker niet op blindstaren als coach of als fans. Op stats
zien wij bijvoorbeeld niet volledig hoe impactvol de defense van een
bepaalde speler is en zoals we allemaal weten, begint het spelletje met
goede defense.
Je hebt ook geavanceerd stats of analytics die veel nuttige info aan
de coaches geven, zoals onder andere ‘de pace’ (tempo) waar wij
mee spelen of waar de hotspots (favoriete shootingspots) van spelers
liggen, je offensieve rating en je defensieve rating. Allemaal info die wij
ter onzer beschikking hebben en kunnen uitrekenen.
Maar laten we vooral onthouden dat vanuit jullie perceptie (en toch ook
de onze
) we graag zien dat spelers hard werken, energie brengen
en elke week aan jullie, de supporters, laten zien dat ze voor Limburg
willen strijden!

THE X6
MVP IN BMW

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

7,1-11,6 L/100 KM • 184-265 G/KM CO2 (WLTP)

van Osch Halen
Industriepark 1122
3545 Halen
013 46 01 30
www.vanosch.bmw.be
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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
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WASPAS
den-Zolder
t 22 - 3550 Heus

Rode Kruisstraa

CARWASH

BANDEN

SERVICE

VERKOOP

Doe 2x je voordeel!
• Profiteer met je waspas
van voordelige tarieven!
• Herlaad* en krijg GRATIS
waarde erbovenop! *vanaf €50

Onderhoud en herstelling alle
voertuigen en bedrijfswagens!
Rode Kruisstraat 22 | 3550 Heusden-Zolder | T 011 57 11 47

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

Volg ons op
www.temur.be

SIMONS 4
MANNENMODE

Hoogstraat 44 - 3960 BREE
Tel : 011/63 42 45

Casual - Trendy - Jeans - Maatpak - Schoenen - Accessoires
Simons 4

info@simons4.be www.simons4.be
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Hubo en Limburg United,
samen klaren we de klus!

www.hubo.be

#UNITEDWESTAND

Een sterk team
voor 2020
34
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15% korting op het volledige assortiment.
* Deze bon is enkel geldig t.e.m. 31/03/2020.
* Max 1 bon per aankoop.
* Niet cumuleerbaar met andere kortingen en folderprijzen,
niet op gashoudende producten, alle Box&Go pakketten
en de Hubo cadeaukaart
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✁

.be

35

HOE GAAT HET MET …
NIELS MARNEGRAVE?
Ondertussen zijn we begin 2020 en missen
we onze guard Niels Marnegrave al een
hele tijd op het veld. Op 15 november liep
hij tijdens de wedstrijd tegen Kangoeroes
Mechelen een ernstige knieblessure op.
Een gescheurde kruisband en meniscus
was het spijtige verdict. Niels zou 6 tot 8
maanden uit zijn.

Als alles meezit, kan ik nog meespelen
in de finale matchen van de play-offs
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Niels zou natuurlijk liever tussen de lijnen staan dus vroegen we
hem hoe hij omgaat met zijn afwezigheid op het veld.
Op dit moment is zijn moraal heel positief. Maar vlak na de spijtige
val was dat zeker anders. De eerste dagen waren moeilijk en dan
is het uiteraard niet makkelijk om met deze blessure om te gaan.
Zeker als je weet dat hij vorig seizoen ook een operatie aan zijn knie
onderging. Maar nu verloopt zijn revalidatie goed. Het is elke dag
hard werken om er weer te staan. Hij blijft positief en hij geeft zich
volledig om nog sterker te worden om zo snel mogelijk terug op het
plein te staan.
Revalideren doet hij gelukkig niet alleen. Hij krijgt heel veel steun
van de ploeg en de coaches. Het doet hem ook deugd dat hij
vele berichtjes kreeg van onze supporters en spelers van andere
ploegen. Zoiets motiveert natuurlijk en geeft hem kracht om snel
weer terug te keren op het basketbalveld.

ALS SLOT VRAGEN WE NIELS
VOORZICHTIG NAAR ZIJN
COMEBACK.

WIJ GINGEN HEM OPZOEKEN OM EENS TE HOREN
HOE HET GAAT MET ZIJN REVALIDATIE.
“De revalidatie verloopt vlot”,
zegt Niels. “Het is nu ongeveer
een maand geleden dat ik
geopereerd werd.
Ik kan mijn been al uitstrekken
en ik zal nog enkele dagen met
krukken moeten rondlopen
voor ik weer normaal zal
kunnen stappen. Dat klinkt dus
al veelbelovend.
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“Gescheurde kruisbanden vraagt een revalidatie van ongeveer 6
maanden voordat alles goed genezen is. Misschien, als alles meezit,
kan ik nog meespelen in de finalematchen van de play-offs”, lacht
Niels. Maar als dat niet lukt, dan sta ik er begin volgend seizoen
weer!

WE WENSEN NIELS
VEEL BETERSCHAP
EN ZULLEN SAMEN
MET HEM WERKEN
AAN ZIJN HERSTEL.
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Klaar voor een
andere positie?

POWERED BY GROUP C
VERZEKERINGEN LENINGEN BELEGGINGEN

Scoor met IMPACT
een nieuwe job!

Bruglaan 17, 3960 Bree
T 089 47 37 45
www.verzekeringencolson.be
www.group-c.be

Je Makelaar
Je beste
Verzekering

clusieve
Profiteer van de ex
ters…
voordelen voor star
n 1.000 euro.

… en bespaar meer da

1

Begint u als zelfstandige of start u een eigen zaak?
Bent u daarmee nog geen 3 jaar actief? Als starter
geniet u financiële voordelen voor een pakket van
oplossingen voor uw bank- en verzekeringsbehoeften!

Geïnteresseerd? Maak een afspraak
met uw Business Banking-specialist in uw kantoor.
belfius.be/startersvoordelen
1

Totale gemiddelde waarde van de voordelen als u alle producten van het
Starterspack neemt. De verschillende aanbiedingen zijn onderworpen aan
voorwaarden en kunnen altijd geannuleerd of gewijzigd worden.
Aanbod geldig t.e.m. 31/12/2019.

Belfius Regio Hasselt CVBA, Havermarkt 36/38, 3500 Hasselt
J. Vanhoudt: jo.jv.vanhoudt@mandat.belfius.be
K. Ceunen: koen.kc.ceunen@mandat.belfius.be
RPR nr.: BE 0473 588 444 - FSMA nr.: 47575.
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“ALONE WE CAN DO
SO LITTLE, TOGETHER
WE CAN DO SO MUCH.”
Bij Hubo Limburg United zijn wij ons
ervan bewust hoe belangrijk vrijwilligers
zijn binnen een organisatie! Wij hebben
het geluk om elke wedstrijd te mogelijk
rekenen op ons hecht team achter de
schermen en zijn hier enorm dankbaar
voor.

Elke thuiswedstrijd nodigt
Hubo Limburg United één organisatie
uit om met hun vrijwilligers en leden
de wedstrijd bij te wonen.
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Ook bij vele Limburgse goede
doelen zetten duizenden
vrijwilligers zich dagelijks in!
Om deze mensen een avondje
ontspanning te bieden, zijn
we vorig seizoen gestart met
‘Goed doel in de kijker’. Elke
thuiswedstrijd nodigt Hubo
Limburg United één organisatie
uit om met hun vrijwilligers en
leden de wedstrijd bij te wonen.

Wouter gevraagd werd om de eerste bal van de wedstrijd op te werpen
en heel de zaal voor hem applaudisseerde. De overwinning en het
lekker drankje achteraf, maakten de avond compleet. Wouter had heel
wat had om over na te praten!

Met leuke reacties tot gevolg:

WOUTER,
BEWONER
VAN INTESA
BORGLOON,
MOCHT DE
EERSTE BAL
OPGOOIEN OP
DE WEDSTRIJD
TEGEN
MECHELEN!
Het avontuur begon al voor
Wouter toen de bewoners
van Intesa met twee busjes
naar de Alverberg vertrokken.
Aangekomen in de sporthal was
er al heel veel ambiance, met
de trommels die veel lawaai
maakten en de gekke tijger die
langs het veld liep! Wouter -die
bij Intesa steevast op de eerste
rij staat om te sporten- hielp
mee om de ballen die langs
het veld kwamen terug op te
vangen. Waarna de spelers
hem op hun beurt
weer een high-five
gaven! Maar de kers
op de taart was toen
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#UNITED4CLOË

The Value Builders:
allen experts, samen sterker
Democo Group verzamelt de expertise
van 8 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.be
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Cloë is een vrolijk meisje van 10jaar, waarbij onlangs een agressieve
hersentumor werd ontdekt. Enkel een therapie in de VS kon haar
helpen, maar deze was helaas onbetaalbaar voor de ouders. De
wedstrijd tegen Mechelen stond in het teken van United4Cloë.
Zo konden onze supporters op 21 december bieden op een aantal
leuke HLU items, op de foto gaan met Lubas, liedjes aanvragen,… en
schonken we zelf €1 per verkocht ticket aan deze organisatie. Dankzij
onze fans en business partners konden we meer dan €2000 aan
Together4Cloë overmaken en zo een steentje bijdragen in deze harde
strijd!
Ook deze Goede Doelen waren dit seizoen al te gast of mogen we nog
verwelkomen:
Tuki
De Kleine Prins
Make A Wish
Rozerood
KIDS
Huis Erika Thijs
Stal Ter Koze
en vele andere…
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Real Bicky Sesam Bun

Al 50 jaar, méér dan glas alleen!
www.schiffeleers-glas.be

communication & design

Bicky Dressing
Bicky Roasted Onions

#logo #huisstijl #website #magazine
#one2one #network #connecteren

Bicky Hot Sauce
Bicky Cucumb’Salad

Bicky Tomato sauce

Original Bicky Burger

www.dmotion.eu

Bicky® is a registered trademark of GoodLife Foods - Tel: +32 (0)89-460302 - Fax: +32 (0)89-460301
www.glfoods.com - info@glfoods.com
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1,3 - 2,0 L/100 KM • 34 - 45 G/KM CO2 (WLTP).

Contacteer uw concessiehouder voor alle informatie over de fiscaliteit van uw voertuig. Milieu-informatie KB 19/3/2004: www.mercedes-benz.be - Geef voorrang aan veiligheid.

De nieuwe C-Klasse en E-Klasse Plug-in Hybrid.
EQ Power: meer Power, minder verbruik.
De C-Klasse en E-Klasse Plug-in Hybrid bieden u het beste van twee werelden: 100% elektrisch rijden tijdens uw dagelijkse rit, en overschakelen
op de diesel- of benzinemotor voor langere afstanden. U kan ze gewoon thuis opladen aan het stopcontact of aan uw wallbox.
Tevens geniet u met onze plug-in hybrid modellen van fiscaal zeer intelligente voorwaarden en nog vele andere voordelen.
Meer info bij uw Erkend Concessiehouder Mercedes-Benz of ga naar mercedes-benz.be
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Hasselt

Bree

Lommel

Dilsen-Stokkem

Voogdijstraat 25
3500 Hasselt
Tel. 011 27 90 00

Gruitroderkiezel 39
3960 Bree
Tel. 089 46 01 40

Lodewijk de Raetstraat 28
3920 Lommel
Tel. 011 80 58 00

Boslaan 57
3650 Dilsen-Stokkem
Tel. 089 51 84 30
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TOTAALPROJECTEN

ZORGELOOS VERBOUWEN MET
EEN ERKENDE AANNEMER

Uw vaste waarde voor uw

interieurproject

Ontdek. Beleef. Geniet!

www.romulusenremus.com
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ONDERTUSSEN
BIJ DE KINÉ…
Dit seizoen werd onze ploeg niet gespaard
van geblesseerde spelers.
Zo zijn Tyler Rawson en Matt Raferty een
tijdje geleden weer huiswaarts gekeerd
wegens een langdurige kwetsuur.
Ook Niels Marnegrave had pech met
gescheurde kruisband en meniscus.

“Ik ben blij om mijn carrière bij
Hubo Limburg United verder te zetten”
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HOE ONDERSTEUN JE DE SPELERS
OM ZO GOED ALS MOGELIJK
BLESSURES TE VERMIJDEN?
“Momenteel gaan de jongens 2x per week naar Evoke Health Hub.
Dit is een trainingscentrum waar de spelers op kracht begeleid
worden. Vooraleer ze daar gestart zijn hebben ze een assessment
doorlopen en een intake zodoende dat de trainers weten waarop ze
zich specifiek moeten focussen. Hier wordt niet alleen puur naar het
sportieve gekeken, maar krijgen ze een volledige ondersteuning, met
bijvoorbeeld ook voedingsadvies.” verduidelijkt Peter.
“Anderzijds geef ik 2x per week een warm-up met integratie van enkel-,
knie-, romp- en schouderstabilisatie oefeningen. Dit met het doel
blessures te vermijden want natuurlijk is basketbal een contactsport
en komen blessures regelmatig voor. Verder ben ik voor elke training
aanwezig voor zorgen en taping. En enkele keren per week komt ook
Kristel, de sportverzorgster, langs om de spieren van onze spelers los
te masseren.”

WE HADDEN EEN KENNISMAKINGSGESPREK MET
ONZE NIEUWE KINÉ PETER SEMPELS EN VROEGEN
HEM NAAR ZIJN ACHTERGROND IN HET BASKETBAL:
“Ik ben 10 jaar actief geweest binnen de topsportschool waar ik
naast de klassieke kinesitherapie ook de krachtbegeleiding en het
preventieve luik onder mijn hoede nam.
Nadien heb ik dan mijn eigen groepspraktijk MOVE te Wilsele
opgericht en was ik lange tijd kinesitherapeut van 1e klasse
basketbalploeg Leuven Bears. Vervolgens werd ik eveneens de
sportkine & physical coach van de Belgian Lions en heb ik 2 jaar
professioneel de basketbalploeg Proximus Spirou Charleroi
begeleid. Afgelopen jaar was ik actief bij Basket Bilbao in de
Spaanse competitie.
Nu is het tijd om iets dichter bij huis te werken en ik ben dan ook blij
om mijn carrière bij Hubo Limburg United verder te zetten!”
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EN DE KNIEBLESSURE VAN NIELS?
“ Hij is nu 2 maanden post-operatief. Hij heeft wat tegenslag gehad
in het begin omwille van een flebitis dus hij kon niet veel doen. Ik
ben nu reeds 2 weken aan het werk met Niels en alles loopt zeer
vlot. De mobiliteit gaat de goede richting uit zowel het buigen als
het strekken. Er is nog steeds wat zwelling in de knie maar dat is
normaal. We richten ons nu voornamelijk op controle oefeningen
en stabiliteit zoals lichte landingstechnieken op zowel beide benen
als op 1 been. Na 3 maanden staat return-to- run terug op het
programma - dus we geven daar nu al wat basis gerichte oefeningen
voor.”

“Een duidelijk zicht op uw
situatie voor nu, voor morgen
en voor later.”

We wensen Niels veel succes met de verdere
revalidatie! En hopelijk blijven we even
gespaard van blessures…

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

ANA_BB_105x148,5.indd 1

10/01/20 13:06

Vanaf

€15 pp
excl 21% BTW

Zelfs voor kleine groepen
hebben we grootse oplossingen.
Bent u met een beperkte groep en zijn jullie op zoek naar een locatie met
grootse uitstraling? Dan heeft Kinepolis Business de perfecte oplossing voor u:
Morning Sessions. Een nieuw servicepakket voor bedrijven die op zoek zijn
naar een unieke locatie voor presentaties, workshops, brainstormings, business
meetings, kick-offs … Morning Sessions zijn bestemd voor kleine groepen vanaf
15 tot 60 personen en kunnen gereserveerd worden op weekdagen van 9u tot 13u.

Kinepolis Business Belgium
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Kinepolis Business

business.kinepolis.be/morning-sessions
Laat u inspireren via #MeetAtKinepolis

Kinepolis Business Belgium

26/11/2019 14:14

61

62

63

64
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Met AFAS scoor je altijd!
www.afas.be

• GROND- EN AFBRAAKWERKEN
• GROND- EN AFBRAAKWERKEN
• GRONDANKERS
• GRONDANKERS
• RENOVATIESLOOP
• RENOVATIESLOOP

• MICROPALEN• MICROPALEN

• SECANSPALENWANDEN
• SECANSPALENWANDEN
• BERLINERWANDEN
• BERLINERWANDEN

• AANLEG PARKINGS
• AANLEG PARKINGS
• RIOLERINGSWERKEN
• RIOLERINGSWERKEN

• PUTFUNDERINGEN
• PUTFUNDERINGEN

• BETONCENTRALE
• BETONCENTRALE

• PAALFUNDERINGEN
• PAALFUNDERINGEN

• CONTAINERDIENST
• CONTAINERDIENST

M RTENS
GROUP

de coster.indd 1

de coster.indd 1

13/03/12 17:46

Proud HLU partner for years...
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The
Future
Is Ours

advocaten

zonnepanelen

verwarming

ventilatie

airconditioning

BSX bv · Tessenderlosesteeweg 206 · 3583 Paal-Beringen · +32 (0)11 36 03 44 · www.bsxbv.be
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YOUR PARTNER IN
SOUND, LIGHT & VIDEO

We challenge HR
Human capital management haalt
het beste uit werkgever én kandidaat.
Het optimaal inpassen van talent
vergt talent, een onderscheidende en
telkens specifieke aanpak. Een visie
dus. HCMvision heeft die visionaire
aanpak en bereikt zo méér: een betere
match, een echte win-win, een solide
basis voor succes.
We service HC, human capital.

www.hcmvision.be

WWW.SSLRENT.BE

HE T LOGO

We challenge hr

P. 1 7
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NATHAN & LEANDER

Vorig seizoen nog beiden student,
dit jaar beiden fulltime prof! Veel
verandering voor onze youngsters
Nathan Kuta & Leander Dedroog, of toch
niet? We brachten hen een bezoekje in
Molenheide.

“De supporters zijn 1 van mijn
grootste motivatoren”.
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WAT IS VOOR
JULLIE DE
GROOTSTE
VERANDERING
TEN OPZICHTE
VAN VORIG
SEIZOEN?
Nathan: “Ik kan meer tijd
steken in de sport zelf. Vorig
seizoen moest ik nog rekening
houden met school, terwijl nu
de focus 100% naar basketbal
gaat. Je kan je beter richten
op je prestaties op training en
op de wedstrijd en rust nemen
wanneer het nodig is.” Ook voor
Leander is het een verademing
dat zijn studies tijdelijk on hold
staan: “Ik kan nu veel meer
mijn eigen ritme bepalen dan
voorheen, wat ook noodzakelijk
is om optimaal voor een goed
resultaat te kunnen gaan!”

EN HET ALLEEN WONEN?
WAS DAT EEN GROTE
AANPASSING VOOR TWEE
JONGE GASTEN ZOALS JULLIE?
Leander: “Het is fijn dat we in twee bungalows naast elkaar
wonen, zo hebben we elk onze privacy, maar zijn we toch dichtbij
moest het nodig zijn. En in het weekend ga ik nog steeds op bezoek
bij mijn ouders in Borgloon. Eenzaam zullen we niet snel zijn! Ook
trainen we 2 keer per dag, wat maakt dat je tussendoor toch echt
wel genoeg rust moet nemen om je lichaam te laten recuperen. En
dat ’s avonds dus ook meestal het lampje uit is! ”

“Tijdens de wedstrijd tegen Mechelen
heeft het publiek ons letterlijk
naar de overwinning geschreeuwd”
74

75

ZIEN JULLIE ELKAAR NOG VEEL
NAAST DE TRAININGEN?
Nathan: “We zien elkaar te veel! Neen grapje, we rijden samen naar
training met Wen, die met zijn gezin in Houthalen woont. Verder
zien we de rest van de ploeg natuurlijk ook elke dag. Soms gaan we
’s avonds wel nog eens naar het zwembad hier in het park. Dat is
natuurlijk een groot voordeel dat we hier wonen!”
Leander: “De rust hier in Molenheide is zalig! Het is iets verder
rijden dan de playershome aan de Kempische Steenweg, maar de
natuur en ontspanning die je hier hebt, is echt de moeite.”
Nathan: “Onlangs ben ik zelfs hertjes gaan spotten in de bossen
en op zoek gegaan naar de uil die me ’s nachts wakker houdt! Op
vrije dagen spreken we wel al eens af om met de ploeg iets te doen,
zoals naar de cinema of ergens samen eten. Dat is ook belangrijk
voor de ploegsfeer. Er zijn natuurlijk altijd wel spelers waar je meer
naartoe trekt, maar uiteindelijk hebben we wel allemaal hetzelfde

doel voor ogen. En we kunnen
veel leren van de meer ervaren
spelers, zoals Wen, Max en
Niels die ons wat in het gareel
kunnen houden.”

EN VOOR
JEZELF KOKEN,
HOE VLOT
DAT?
Leander: “Ik heb natuurlijk het
geluk dat ik enorm veel moet
eten, om kracht op te doen.
Twee keer per dag warm eten:
patatjes, veel groente en een
stuk vlees, zo moeilijk is dat
niet!”
Nathan: “Ik ga zelf heel graag
bij Foodmaker langs, hier
lunchen we vaak samen met
het team. Gezond, maar toch
heel lekker eten, waar ik zelf
niets voor moet doen, ideaal!
Natuurlijk hebben we wel wat
bekijks, als er een groep grote
mannen door Hasselt centrum
loopt, maar dat maakt het
net leuk als we supporters
tegenkomen.”
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HOE
BELANGRIJK
ZIJN DE
SUPPORTERS
VOOR JULLIE?

Zekerheid
op maat
van uw
ambities

Nathan: “De supporters zijn 1
van mijn grootste motivatoren.
Natuurlijk doe je altijd je
best, maar in de Alverberg
spelen is veel leuker dan de
uitwedstrijden. Ik vind het
omgaan met de fans zeer
belangrijk. Ik kijk ook eerder
op naar spelers die zowel op
het veld als naast het veld een
voorbeeld zijn.”

U legt de lat hoog en
koestert grootse plannen?
Dat treft.
Met verzekeringen op maat,
een persoonlijke service en
teamspirit bieden wij u een
springplank naar absolute
zekerheid.

Leander: : “De gezelligheid van
de Alverberg vind ik vrij uniek.
Liever onze sporthal die goed
gevuld is, dan de gigantische
zaal van bijvoorbeeld Charleroi
die maar voor een kwart
gevuld is. De wedstrijd tegen
Mechelen bijvoorbeeld heeft
het publiek ons letterlijk naar
de overwinning geschreeuwd,
dus zo zie je maar het belang
van de supporters. De focus
ligt natuurlijk op je eigen spel,
maar het werkt echt wel extra
motiverend.”

www.bampseurassur.be
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Ready for
ª tast� experience
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.

info@atelierv.be

+ 32 11 23 06 50

www.atelierv.be

BOUWCHMISCHE PRODUCTEN • PRODUITS DU BÂTIMENT ET DU G.C.
www.grouttech.eu • info@grouttech.be • +32 (0)53 77 48 28
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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

UW ONDERAANNEMER VOOR
STAALCONSTRUCTIEWERKEN
EN ALGEMENE BOUWWERKEN
biuro@cass.com.pl | www.cass.com.pl
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PROUD SPONSOR OF
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MAAK KENNIS MET
ONZE CLUB AMBASSADOR,
HERMAN REYNDERS!
Herman Reynders is uiteraard geen
onbekende voor Hubo Limburg United.
In 2014 stond Herman mee aan de wieg
van het project, maar zijn functie als
gouverneur verplichte hem om zich op
de achtergrond te houden. Nu het voor
hem tijd is voor een nieuwe uitdaging,
krijgt Herman de kans om zijn 2 liefdes
te combineren: Limburg & basketbal – en
waar kan dit beter dan bij Hubo Limburg
United?

Doet Hubo Limburg United het goed,
dan doet elke club in Limburg het goed
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HERMAN SPREEKT NATUURLIJK
UIT ERVARING EN ZAL IN ONZE
EIGEN ACADEMY, MAAR OOK
IN LIMBURGSE CLUBS EEN
ADVISERENDE ROL KUNNEN
SPELEN ALS ZE DIT WILLEN.
Herman: “Ik kom uit een echte basketbalfamilie en was zelf al heel
jong actief was op een basketbalterrein. Na een mooie carrière op
Belgisch topniveau ben ik op 41 jarige leeftijd gestopt. Maar nadien
ben ik altijd een actieve en gepassioneerde basketbalfan gebleven
en heb ik me op diverse manieren ingezet voor onze mooie sport. Ik
heb altijd geprobeerd iets terug te geven aan de sport waar ik zoveel
aan te danken heb. Ik wil graag helpen om onze jonge talenten beter
te maken en een mooie carrière te laten uitbouwen. Een Limburgse
basketter(of basketster) in de (W)NBA, dat zou toch schitterend zijn!”

NIET ALLEEN DE
BASKETBALSPORT, MAAR OOK DE
LIMBURGSE ECONOMIE VAART
WEL BIJ HET PROJECT.

DE PRIORITEIT VAN ONZE CLUB AMBASSADOR?
HET PROMOTEN VAN HUBO LIMBURG UNITED EN
DE BASKETBALSPORT IN DE HELE PROVINCIE!

Herman: “Door de jaren heen is Hubo Limburg United ook uitgegroeid
tot een kwalitatief bedrijvennetwerk. Binnen de Impact Business
Community worden een 200tal lokale ondernemers met elkaar in
contact gebracht. Het maakt mij blij om te zien dat hier al een aantal
mooie samenwerkingen uit zijn ontstaan, die op hun beurt weer een
boost geven aan de Limburgse economie. Hubo Limburg United wil
het verhaal van verbinden voortbrengen, op alle vlakken.

Herman: “Doet Hubo Limburg United het goed, dan doet elke club
in Limburg het goed. Als enige Limburgse club in de hoogste reeks,
blijft Hubo Limburg United een mooi uithangbord voor Limburg en
natuurlijk vooral het provinciaal basketbal.. De jeugd heeft immers
voorbeelden nodig, we moeten blijven handen rijken naar andere
Limburgse clubs en niet in hokjes denken.
Samenwerking is de sleutel, Limburgs talent in Limburg de beste
opleiding geven en hen zo lang mogelijk hier houden. Het is
prachtig om te zien hoe de kleintjes opkijken naar lokale talenten
zoals Nathan Kuta en Leander Dedroog. En natuurlijk ook nog Hans
Vanwijn. Deze spelers blijven de poulains van het publiek en dit is
wat we nodig hebben, Limburg ten top. ”
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Samen kunnen we investeren in de kwaliteit van het project en op
die manier groeien. Uit mijn professionele – en sport carrière blijkt
het belang van samenwerken. Samenwerken maakt de provincie
Limburg sterker en zal ook Hubo Limburg United sterker maken. Ik
heb alleszins goesting om erin te vliegen!”

WELKOM IN HET TEAM,
HERMAN!

Ik wil graag helpen om onze jonge talenten
beter te maken en een mooie carrière te
laten uitbouwen.

Toptours Aarschot
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HERMAN’S BASKETBAL CV :

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.

Geboren op 1 februari 1958 in Hasselt
Vader Gustaaf stichter van basketbalclub Excelsior Hasselt in 1947 en Runxter BB in 1957
1968
eerste officiële basketbalwedstrijd
1974
debuut bij Runxter BB in 4de nationale
1975
Europees Kampioenschap voor kadetten in Athene (4de plaats)
1976
Europees Kampioenschap voor juniors in Santiago de Compostela (10de plaats)
1977
debuut bij St Truiden in 1ste nationale
1978
rookie – beste jongere – van het seizoen
1978
eerste selectie voor nationale ploeg – Belgium Lions
1979
Europees Kampioenschap in Italië (12de plaats)
1977-1982 1ste nationale bij STBB
1982-1984 1ste nationale bij Toptours Aarschot
1984
Europees Kampioenschap (kwalificatie) in Porto
1984-1988 2de nationale bij Runxter BB
1988
bij Beringen in 1ste nationale
1989-1999 speler of speler/coach in provinciale afdelingen
1993-1995 coach bij BT Hasselt in 3de nationale
Verder :

Bestuurslid bij Runxter en BT Hasselt
Vele seizoenen jeugdtrainer
Limburgs afgevaardigde bij de Belgische basketbalfederatie (jaren 90)
Initiatiefnemer van diverse basketbalprojecten
Mede oprichter van Hubo Limburg United
Gepassioneerd basketbalfan

MAAK ELK MOMENT BIJZONDER

Herman, Cyriel Comans & Tony Souverijns

Herman & Willy Steveniers

Welkom in onze wijnbelevingswinkel:
Hasseltsesteenweg +522 te 3700 Overrepen (Tongeren)
of op onze webshop
www.christiaens-wijnhuis.be
-CHR-AD-WINKEL-01-2020.indd 1
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Hermans basketbalcarrière destijds is gestart op het zeer gekende pleintje in Runkst? In openlucht
dus, nu nog moeilijk voor te stellen! Basketten in weer en wind, in de winter soms nog sneeuw
ruimen voor de wedstrijd of de training kon beginnen.
Herman samen met en tegen heel wat sterke spelers heeft mogen spelen? Onder andere Paul
Vervaeck: de coach van Kangoeroes; Rik Samay en Tony Vandenbosch; Ludo Horions: actief
binnen onze academy en Ronny Bayer, al op jonge leeftijd een straffe gast. Maar de bekendste
was toch Willy Steveniers, levende basketballegende!
Willy Steveniers het grote idool was van Herman? Willy was moeilijk om af te stoppen ondanks
het feit dat hij 20 jaar ouder was. Maar na de wedstrijd kwam Willy Herman groeten met de
woorden ‘Reynders, gij wordt nen hele goeie’ en enkele jaren later ‘de enige Limburger die kan
basketten zoals de Antwerpenaars’, voor Herman het grootste compliment dat hij kon krijgen.
Er een ploegske van de politiekers bestond? Er zijn zoveel politiekers die iets hebben met
basketbal, dat er op een bepaald moment een ploeg van politici werd opgericht die 1 wedstrijd
per jaar speelde tegen de VRT-Ploeg. Johan Vandelanotte was de bezieler maar ook Stefaan
Declerck, Bruno Tobback en Peter Vanvelthoven deden mee samen met een niet-basketter als
Yves Leterme.
Er een aantal baskettende burgemeesters zijn in Limburg? Onder andere Fons Verwimp
(Tessenderlo), Marc Heselmans (Ham) en de vorige en huidige burgemeester van Beringen
respectievelijk Maurice Webers en Thomas Vints!
-Herman voornamelijk de positie van spelverdeler in nam? Afhankelijk van de ploeg waarin hij
speelde stond hij op positie 1 of 2, guard of shootingguard. Zijn sterkste punten waren: een goed
afstandsshot (record van 9 driepunters in 1 wedstrijd!) en een goede pas.

“Reynders, gij wordt nen hele goeie’en enkele
jaren later ‘de enige Limburger die kan
basketten zoals de Antwerpenaars’
Incubathor, Thor Park 8300 | 3600 Genk (BE) | T. 089 86 05 95 | hallo@sanmax.be | www.sanmax.be
BTW: 0846 431 205 | IBAN: BE62 0689 0308 3161 | BIC: GKCCBEBB
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maximize your identity | webdesign | webdevelopment | webhosting | online agenda | mailmarketing | print & dtp | training
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EEN BUS VOOR ELKE
GELEGENHEID
Luxeautocars van 16 tot 80 plaatsen, Royal Class en
autocar voor mindervaliden.

ER EVEN TUSSENUIT

Ontdek ons aanbod citytrips, strandvakanties,
rondreizen en nog veel meer op

www.dezigeuner.com

Onze Classic Coaches zijn
ideaal voor huwelijken of
een feestje.
Onze vip-/kantoorbus als
je kiest voor iets meer
luxe!

www.royalcrown.be
Lantmeetersweg 4-6, 3600 Genk

find
us on

Industrielaan 7 • 3590 Diepenbeek
info@dezigeuner.com • 011 35 04 04
RC-ADV-HLU ClubMag-210x148-1219.indd 1

Verzekeraar met
een
voor SPORT

3/12/2019 15:26

De nieuwe Audi Q3 Sportback

www.groepdelorge.be
VU: Henk Janssen, Baloise Insurance, City Link, Posthofbrug 16, 2600 Antwerpen, België.

5,9 - 8,6 L/100 KM ◆ 153 - 196 G CO2/KM (WLTP)

Contacteer uw concessiehouder voor alle informatie over de fiscaliteit van uw voertuig.

* Het product ‘3 jaar garantie’ is een product voorgesteld door Audi Import België. Meer informatie over de voorwaarden van deze garantie vindt u op www.audi.be. Model enkel ter illustratie en
uitgerust met te betalen opties. V.U./Adverteerder: D’Ieteren n.v., Audi Import België, Maliestraat 50, 1050 Elsene - KBO-nummer 0403.448.140, rekeningnr. IBAN BE 95 0011 1122 5502.
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Tiensesteenweg 78/001, 3800 Sint-Truiden 011.48 73 60

Hypotheken

Verzekeren

Persoonlijk
advies

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
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DHS Insurance Group bvba
FSMA 110723 A
DHS Finance Group bvba
FSMA 67114 A-cB
FOD 208207
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