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Beste partners, supporters, leden, 
Helaas is de competitie dit seizoen abrupt tot een einde gekomen ten gevolge van de corona-maatregelen. 

Inmiddels hebben we ons allen aangepast aan de huidige situatie en worden de maatregelen gelukkig 
stapsgewijs versoepeld.  Voor de opstart van het nieuwe seizoen, 2020-2021, is het echter nog wachten 

op een beslissing van de federale regering omtrent sportevenementen.

We hebben echter niet stil gezeten achter de schermen. Er zijn heel wat nieuwigheden voor 
volgend seizoen! Degenen die onze social media kanalen volgen, konden reeds kennismaken 

met onze nieuwe coach Sacha Massot en de nieuwe spelers. 
In dit magazine laten we Amerikaanse center Luke Knapke aan het woord, alsook Yannick, 

the Tank, Desiron, die na twee seizoenen bij Oostende terugkeert naar onze Club! 

We blikken ook even terug op het afgelopen seizoen met Maxime Depuydt,  
Wen Mukubu, Rokas Gadiliauskas en Jack Gibbs. Zij vertellen hoe zij het plotse einde 

van het seizoen en de corona-tijd hebben beleefd. 

Vorig seizoen stond Evoke Health Hub reeds in voor de strength and conditioning 
van onze spelers. In 2020-2021 zullen zij nauw samenwerken met kinepraktijk 

Movenda, om onze mannen gezond en fit te houden. In een dubbelinterview 
vertellen zij hoe zij dit zullen aanpakken. 

Wat verlangen we er naar om weer de spanning van een wedstrijd te 
voelen in onze Alverberg! Gelukkig kunnen we nu en dan de sfeer nog 

eens herbeleven als we door het digitaal fotoalbum op onze website 
bladeren. Tijd om onze huisfotografen, die de emotie van de wedstrijd 

keer op keer prachtig in beeld brengen, eens aan het woord te laten. 

De corona-crisis kwam ook voor veel van onze partners als een 
donderslag bij heldere hemel. Verderop in dit magazine kan je 

lezen hoe zij hier binnen hun bedrijf mee zijn omgegaan. 

We hopen alleszins dat onze partners, abonnees,  
supporters, leden en sympathisanten gezond en wel zijn. 

We vragen jullie om nog even geduld uit te oefenen voor 
meer concreet nieuws omtrent het nieuwe seizoen. 

Het staat buiten kijf dat wij even graag als jullie 
zekerheid willen omtrent de opstart en dat wij even 

hard uitkijken naar ons samenzijn in “the Berg”. In 
de tussentijd: geniet van dit magazine, hou zeker  

onze Facebook en Instagram in de gaten voor  
de laatste nieuwtjes en be safe! 

                      Maarten Bostyn 
                      voorzitter 

Kunstworkshop met dank aan Frank Rombouts – 
Hedendaagse Schilderkunst, Loncin Interieur en Lucas Creativ

https://www.hubolimburgunited.be/nl/business/business-events/kunstworkshop
Photo: Niels Castermans
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Een sterk team 
voor 2020 .be.bewww.

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

* Deze bon is enkel geldig t.e.m.  31/08/2020.
* Max 1 bon per aankoop.
* Niet cumuleerbaar met andere kortingen en folderprijzen, 

niet op gashoudende producten, alle Box&Go pakketten 
en de Hubo cadeaukaart.

www.hubo.be

Niet cumuleerbaar met andere kortingen en folderprijzen, 
niet op gashoudende producten, alle Box&Go pakketten 

www.hubo.bewww.hubo.be
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Hubo en Limburg United,
samen klaren we de klus! 

#UNITEDWESTAND
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A TEAM 20-21 SO FAR

Positie 1  / belofte
POINT GUARD 
Ajay Mitchell

Positie 3 / belofte
SMALL FORWARD
Yannick Dammen

Positie 1 
POINT GUARD

Niels Marnegrave

Positie 2 / belofte
SHOOTING GUARD

Jarne Lesuisse

Positie 2
SHOOTING GUARD

Sami Demirtas

Positie 2 / belofte
SHOOTING GUARD

Ferre Vanderhoydonck

Positie 3 
SMALL FORWARD
Maxime Depuydt

Positie 4 / belofte
POWER FORWARD

Sam Huurman

Positie 3 
SMALL FORWARD

Wen Mukubu

Positie 4
POWER FORWARD

Leander Dedroog

Positie 4 / belofte
POWER FORWARD

Nik Dragan

Positie 1 , 2 en 3 
PG, SG en SF  

Daniel Mullings
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COACHES

Positie 5
CENTER

Luke Knapke

ASSISTANT COACH
Raymond

 Westphalen

HEAD COACH
Sacha

Massot

ASSISTANT COACH
Kristof

Michiels

TOPPRESTATIES,
OP ÉN NAAST HET VELD.

www.vanmossel.be

Positie 5
CENTER

Yannick Desiron

en onze 
beloftevolle spelers 
van het B-team: 

• Matthias Bovy 
• Marten Ceyssens 
• Frits Hermans 
• Wout Leemans 
• Daan Moens 
• Yannick Ravert
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… en bespaar meer dan 1.000 euro.1

Profiteer van de exclusieve 

voordelen voor starters…

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.

Starters_105x148,5_nl.indd   1 24/04/2019   09:41

VERZEKERINGEN  LENINGEN  BELEGGINGEN

POWERED BY GROUP C

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

Je Makelaar
Je beste

Verzekering

Met een sterke defence 
stoppen we corona.

Scoor een veilige 
job via IMPACT!

www.impact.be
techniek | bouw | office
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HOE ZOU HET 
ZIJN MET...?

WEN BOSS MUKUBU

Wen Boss Mukubu hoeven we jullie 
niet meer voor te stellen. Hij start 
weldra aan zijn vijfde seizoen bij Hubo 
Limburg United. De coronacrisis heeft 
een zware impact op hem en zijn familie. 
Toch probeert hij zich mentaal zo sterk 
mogelijk te houden. Hij maakt veel 
tijd om te sporten en probeert zo veel 
mogelijk tijd door te brengen met zijn 
vrouw, zoontje en dochter.

“I play to WIN. I LOVE the game!”
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WAT VOOR 
EFFECT HEEFT 
DE LOCKDOWN 
OP JOU EN JE 
GEZIN GEHAD? 
HEB JE JOUW 
ZOON KUNNEN 
ENTERTAINEN?

De coronapandemie heeft 
een grote impact gehad op 
mijn familie en mezelf. Zoals 
de meeste mensen deden we 
ons best om de maatregelen 
strikt op te volgen. We zijn dus 
voornamelijk thuis gebleven 
waar we ons ook veilig voelden.
Voor mijn 5-jarige zoon 
Wenzel was dit zeker geen 
gemakkelijke periode, wetende 
dat hij een heel actieve, speelse 
en energieke jongen is! 

We hebben zoveel mogelijk 
verschillende activiteiten pro-
beren te doen om hem te 
entertainen. Zo hebben we 
onder andere gedanst, gefietst, 
gebasket, gebeden, gekleurd, 
geknutseld, … 

Zelf heb ik een groot deel 
van mijn workout kunnen 
verderzetten. Met een kleine 
selectie materialen kan je 
thuis ook een home gym 
bouwen. Daarnaast heb ik mij 
ook verdiept in Business and 
Management lectuur zoals ‘The 
80 minute MBA’.

WANNEER EN WAAROM BEN JIJ BEGONNEN 
MET BASKETBAL EN WAT WAS JOUW DOEL?

Ik ben beginnen basketten op mijn 11e. Op mijn 14e ben ik voor het eerst 
bij een team aangesloten, namelijk Miami Beach Senior High School.

WANNEER WAS JOUW EERSTE BASKETBAL
WEDSTRIJD EN HOE GING DIE?

De eerste wedstrijd die ik ooit speelde was ik al uitgesloten, hahaha. Dat 
jaar (2001) zijn we met Miami Beach Senior district champions geworden. 
Fantastisch gevoel!

WANNEER HEB JE VOOR HET EERST OP HET 
PODIUM MOGEN STAAN? WAT HAD JE TOEN 
GEWONNEN EN HOE VOELDE DIT?

In high school won ik The State of Florida High Jump. Met elk team en op 
elk niveau dat ik gespeeld heb ben ik vaak op de 2e plaats geëindigd. Ook 
met Hubo Limburg United zijn we tweede geworden in de bekerfinale. 
(2016-2017)

JE HEBT MOGEN DEELNEMEN AAN 
VERSCHILLENDE GROTE WEDSTRIJDEN. 
KAN JE VOOR ONS ÉÉN ONVERGETELIJKE 
ERVARING OMSCHRIJVEN? 

Een van de momenten die ik nooit zal vergeten is een summer league 
wedstrijd in 2007 toen ik tegen Kevin Durant moest spelen. Kevin was net 
als 2e gedraft in de NBA en die wedstrijd moest ik op hem verdedigen. 
Voor mij was dit een grote opportuniteit om mijn talent en skills te tonen 
omdat ik niet gedraft was. Voor mij was dit een memorabel moment, 
voor hem denk ik niet, hahaha…  Ik speelde toen voor Utah Jazz en 
uiteindelijk hebben we die wedstrijd gewonnen. Ik ben fier dat ik die 
wedstrijd goed gespeeld heb want Kevin Durant is op dit moment een 
van de beste spelers ter wereld.
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WAT VRAAGT HET LEVEN ALS TOPSPORTER 
VAN JOU, ZOWEL FYSIEK ALS MENTAAL? 

Topsport vraagt veel van je lichaam! 10 maanden aan één stuk moet je 
lichaam topfit zijn voor trainingen, wedstrijden, fitness, krachtoefeningen, 
loopoefeningen, … Het is een must om fysiek klaar te zijn, anders val je 
door de mand of geraak je aan de lopende band geblesseerd.

Ook op mentaal vlak is het niet te onderschatten. Je kan maar beter een 
dik vel hebben zodat je de moeilijke situaties ook doorkomt. Het is ook 
belangrijk om een plek of ritueel te hebben waar je tot rust kan komen. 
Voor mij geldt: Extra work is the best mental therapy!

WAT IS JOUW MOTIVATIE OM JE 100% IN TE 
ZETTEN VOOR BASKETBAL EN ALLES WAT 
DAAR BIJ HOORT?

Ik hou van basketbal en ik hou van de competitie en drang om te winnen. 
I play to WIN. I LOVE the game.
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IS ER EEN BASKETBALLER DIE VOOR JOU 
EEN VOORBEELDFUNCTIE HEEFT EN 
WAAROM JUIST DIEGENE?

Er zijn meerdere spelers die ik volg waar ik nog steeds veel van 
bijleer op vlak van inzichten. Ik kijk veel naar Lebron James en Kawhi 
Leonard omdat wij ongeveer dezelfde positie spelen. Daarnaast kijk 
ik ook naar top Europees basketbal zoals Euroleague en Champions 
league. Zelf heb ik Eurocup gespeeld en kwalificaties voor Euroleague.

SPEELT JOUW ZOON OOK BASKETBAL? IS 
HIJ AL BETER DAN JIJ WAS OP ZIJN LEEFTIJD?

Mijn zoon speelt inderdaad heel veel basketbal. Hij is nu 5 jaar en al 
100 keer beter dan ik toen was. Hij houdt echt van het spelletje!

FAN QUESTIONS:

ZOU JE DEEL WILLEN UITMAKEN VAN DE 
COACHING STAFF IN LIMBURG?

Natuurlijk zou ik na mijn spelerscarrière graag coach worden, en 
waarom niet in Limburg! Het lijkt me alleen niet simpel omdat ik voor 
mezelf al heel streng ben en enorm veel energie heb. Ik denk dat ik 
misschien te veel zou eisen van mijn spelers.

Met mijn bachelordiploma communicatie (2 jaar University of 
Arkansas, 3 jaar University of Alabama at Birmingham) kan ik ook 
nog andere richtingen uit… Maar ik zou graag binnen het basketbal 
blijven!

WAT ZOU JE GRAAG NOG WILLEN BEREIKEN 
MET HUBO LIMBURG UNITED?

Met Hubo Limburg United is alles mogelijk! We hebben bekers nodig!

WEN BOSS MUKUBU WIL
GRAAG NOG IETS MELDEN…

‘CHILDREN TURN YOUR LIFE UPSIDE DOWN… 
WITH DEEP LOVE AND PRIDE. 
WE WILL BE A FAMILY OF 5! 
THERE IS ANOTHER BOY ON THE WAY!’



22 23

Videocontent voor ieder budget

Always stay hungry for more

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

www.dialexbiomedica.be

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, huis-
artsen, apothekers …) via distributeurs.

®

2019-0013 - advertentie LU Dialex 105x148,5mm v4.indd   1 21/11/19   15:47

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

Tim Penasse

naamkaartj_03.indd   2 19/06/18   14:48

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

Delen Private Bank Hasselt    Thonissenlaan 11    3500 Hasselt    +32 (0)11 71 10 10    hasselt@delen.be

Gerdingerstraat 2/002, 3960 Bree        089 86 77  00        info@architekt-nburo.be       www.architekt-nburo.be
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HOE ZOU HET 
ZIJN MET...?

MAXIME DEPUYDT

The muscles from Brussels, Maxime 
Depuydt, speelt volgend jaar al zijn 
derde seizoen voor Hubo Limburg 
United. Naast zijn carrière als profspeler 
is Maxime ook coach van zijn eigen 
ploeg in een lagere divisie. Hij neemt 
zijn verantwoordelijkheid als prof heel 
serieus en daarvoor werkt hij keihard.

“Basketbal voelt als een roeping voor mij”
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WAT VOOR 
EFFECT HEEFT DE 
LOCKDOWN OP 
JOU GEHAD? 
HOE HEB JIJ JE 
BEZIG GEHOUDEN?

Heel de coronasituatie was en 
is nog steeds heel moeilijk voor 
mij. Ik ben een actief persoon 
die continu graag met iets bezig 
is. Dus thuis vast zitten is echt 
niets voor mij.
Helaas, zoals vele anderen, 
zagen mijn dagen er allemaal 
hetzelfde uit… Opstaan, 2 uur 
sporten en daarna telkens weer 
iets vinden om te doen. Op een 
gegeven moment was winkelen 
de leukste bezigheid die ik 
had. Uiteraard mis ik basketbal 
enorm. 
De intensiteit, de wedstrijden, 
de leuke groep, … Het feit dat ik 
mensen niet mocht bezoeken 
was op zich geen probleem 
voor mij. Ik mis vooral het spel!

WAT BETEKENT 
BASKETBAL VOOR 
JOU?

Basketbal betekent enorm veel 
voor mij. Het voelt voor mij 
een beetje aan als een roeping. 
Daarom blijf ik mij iedere dag 
keihard inzetten en probeer ik er 
het beste uit te halen. Ik heb er 
dan ook altijd veel voor moeten 
opgeven. Altijd op mijn voeding 
letten, weinig uitgaan, weinig 
tijd voor vrienden, … er steekt 
gewoon enorm veel tijd en 
energie in als je op hoog niveau 
wilt spelen, maar het blijft het 

absoluut wel waard!

HOE ZIET EEN GEMIDDELDE TRAININGS-
WEEK ER VOOR JOU UIT TIJDENS HET 
SEIZOEN?

Dag   Voormiddag     Namiddag

maandag  Fitness      Baskettraining met het team
dinsdag  Shooting & tactics    Baskettraining met het team
woensdag  Fitness      Baskettraining met het team
donderdag  Videoanalyse van de tegenstander  Baskettraining met het team
vrijdag   Shooting training    Wedstrijd
zaterdag  Vrije dag     Vrije dag
zondag   Baskettraining met het team   vrij

WAT IS JOUW FAVORIETE DEEL VAN EEN 
BASKETBALTRAINING? 

Het leukste deel van de training is wanneer we 5 tegen 5 spelen. Deze 
games worden heel competitief gespeeld want iedereen wil winnen!

ALS JE VEEL SPORT, MOET JE OOK VOLDOENDE 
RUST NEMEN. OP WELKE MANIER ZORG JIJ 
ERVOOR DAT JE LICHAAM VOLDOENDE RUST 
KRIJGT EN WAT ZIJN DAN JOUW FAVORIETE 
BEZIGHEDEN?

Doorheen de dag vind ik het zalig om een dutje te doen. Omdat wij veel 
en zwaar sporten geeft dit mij weer energie om het tweede deel van 
de dag aan te vatten. Ik kan erg genieten van een rustige wandeling of 
relaxerende massage. En net zoals iedereen vind ik het zalig om eens een 
nacht goed door te slapen.



28 29

ALS TOPSPORTER IS VOEDING NATUURLIJK 
OOK HEEL BELANGRIJK. HOE ZIET JOUW 
VOEDINGSSCHEMA ER UIT?

Doorheen de week eet ik iedere dag hetzelfde ontbijt: een banaan, 2 
appels, Griekse yoghurt, een glas fruitsap en een kop koffie. Tijdens 
de middag eet ik meestal een belegd broodje of een bord pasta. Als 
avondeten koken mijn vriendin en/of ik altijd zelf. Altijd een gerecht 
met vlees en groenten met rijst, pasta of aardappelen. Na trainingen 
neem ik soms ook proteïnesupplementen of recuperatie drankjes.

HEB JE WEL EENS EEN CHEATDAY? WAT 
EET JE DAN HET LIEFST?

Cheat days doe ik niet aan mee! Wel ga ik graag soms eens op 
restaurant waar ik dan een grote dikke steak bestel met frietjes ofzo. 
Zeker niet iedere week! Ik ga dus liever op restaurant in plaats van 
fastfood te eten… 

HEB JE NAAST DE SPORTWERELD NOG 
ANDERE AMBITIES?

Na mijn carrière als speler zou ik graag in de sportwereld actief 
blijven. Ik denk bijvoorbeeld aan personal trainer of skills coach. 
We zullen zien! Momenteel is het al druk genoeg om mijn carrière 
als profsporter te combineren met het coachen van een ploeg in een 
lagere divisie. 

INDERDAAD, JE BENT OOK NOG COACH VAN 
EEN JEUGDPLOEG IN BRUSSEL. 
GEBRUIK JE DAAR SOORTGELIJKE 
TACTIEKEN ALS BIJ DE A-PLOEG VAN HLU?

Als coach probeer ik zoveel mogelijk mijn eigen tactieken toe te 
passen. Aangezien ik bij Hubo Limburg United veel heb bijgeleerd 
zijn er overeenkomstige tactieken die ik automatisch overneem. Ik 
gebruik ook onderdelen van de Hubo Limburg United trainingen in 
mijn eigen trainingen.

FAN QUESTIONS:

WAT IS JOUW FAVORIETE SPEELSTIJL BINNEN HET BASKETBAL?
Mijn motto is: play hard or go home! Het beste gevoel is wanneer we ons als team ‘united’ 
voelen bij het scoren van een punt.

HOE LANG SPEEL JE AL VOOR HUBO LIMBURG UNITED?
Volgend seizoen zal het mijn derde jaar zijn dat ik voor Hubo Limburg United speel.
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NO1 BURGER  
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Bicky Dressing

Bicky Tomato sauce

Original Bicky Burger

Bicky Hot Sauce

Bicky Roasted Onions

Bicky Cucumb’Salad

Real Bicky Sesam Bun
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HOE ZOU HET 
ZIJN MET...?
JACK GIBBS

Toen het seizoen werd beëindigd 
wegens van de coronacrisis is shooting 
machine Jack Gibbs meteen terug naar 
huis gevlogen. We namen even contact 
met hem op om te horen hoe hij het 
momenteel stelt. 

“Ik mis het om samen met mijn 
team mates het spel te spelen waar ik 
het meest van hou.”



34 35

HOE VOELDE JE JE 
ERBIJ TOEN HET 
CORONAVIRUS 
HALVERWEGE 
MAART DE BASKET-
BALCOMPETITIE OP 
ZIJN KOP ZETTE?

Ik weet nog dat we die week een 
thuiswedstrijd zouden spelen 
tegen Antwerpen. We kwamen 
net uit een spinningsessie op 
het moment dat we het spijtige 
nieuws te horen kregen dat de 
Liga enkele wedstrijden zou 
moeten annuleren omwille van 
het coronavirus. We begrepen 
onmiddellijk dat het iets 
ernstigs was dat niet snel weer 
voorbij zou zijn. Zo’n drastische 
beslissingen worden natuurlijk 
ook niet zomaar genomen. 
We probeerden op de hoogte 
te blijven van de situatie, 
zoveel mogelijk informatie te 
verzamelen en van daaruit 
verder te handelen.

STEL JE VOOR DAT 
DE WEDSTRIJDEN 
ACHTER GESLOTEN 
DEUREN ZOUDEN 
MOGEN PLAATS-
VINDEN. WAT VIND 
JIJ DAARVAN?

Ik vind dat heel vreemd. Een 
vriend van mij speelt in Turkije 
en zij hebben één wedstrijd 
achter gesloten deuren moeten 
spelen. Het spel op zich is één, 
maar de sfeer en de energie 
die de fans brengen maken het 
spelletje compleet. Dus achter 

gesloten deuren spelen 
zou héél vreemd zijn 
en gewoon totaal 
niet hetzelfde. Zeker 

de thuisploeg haalt heel veel energie uit de steun en aanwezigheid van 
de fans.

SINDS WANNEER BEN JE TERUG IN DE VS?

Meteen na het weekend waarin we normaal tegen Antwerpen zouden 
spelen hebben we als team samengezeten met de coaches en bestuur. 
Toen het duidelijk werd dat het seizoen niet meer zou hervat worden, 
ben ik meteen terug naar de VS vertrokken. Ik had vernomen dat ze de 
grenzen zouden sluiten dus om die reden heb ik niet getwijfeld.

HOE HEB JE DE LOCKDOWN IN DE VS 
ERVAREN EN WAT IS DE HUIDIGE SITUATIE?

De situatie in de VS was vergelijkbaar met die in België. Er was niets open, 
enkel take-away restaurants en supermarkten. Vanaf het midden van de 
maand mei begonnen ze geleidelijk aan winkels terug te openen. De 
laatste week van mei mochten gyms en restaurants terug open, wel met 
strikte naleving van social distancing regels. We hopen heel erg dat er 
geen tweede piek komt!

HOE HEB JE VOOR ETEN GEZORGD IN TIJDEN 
VAN CORONA?

Ik probeer af en toe thuis zelf te koken. Gelukkig waren de take-away 
restaurants wel open dus ik heb vrij veel besteld bij Chipotle, een 
Mexicaans restaurant. Mijn lievelingseten zijn Chipotle bowls met rijst, 
kip en groenten. Op vlak van eten viel de lockdown goed mee!
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HEB JE DE MOGELIJKHEID GEHAD OM 
ACTIEF BEZIG TE BLIJVEN OF HEB JE JE 
VOLLEDIG AFGEZONDERD?

Ik heb geprobeerd om actief bezig te blijven. Thuis in mijn kelder heb 
ik een kleine home gym met enkele gewichten en fitness bankjes. Ik 
vind het zalig om soms yogasessies te volgen via Youtube.
Het is echt een vreemd gevoel dat we niet met vrienden kunnen 
afspreken om oefenwedstrijdjes te spelen. In Ohio hebben ze op 
openbare basketbalpleintjes zelfs de basketbalringen weggenomen 
om mensen te ontmoedigen om naar daar te gaan. Eindelijk begint 
het weer terug wat beter te worden zodat ik terug meer kan gaan 
fietsen. 

WAT ZOU JE ECHT NIET WILLEN MISSEN 
DEZE ZOMER?

In de zomermaanden spreek ik graag af met vrienden die ik heel het 
jaar niet heb kunnen zien omdat ik in Europa speel. Daarnaast zou ik 
de school waar ik afgestuurd ben (Davidson College) nog eens willen 
bezoeken om vrienden en coaches terug te zien.
Spijtig genoeg is het momenteel niet mogelijk om met de hele 
familie samen te komen want we mogen met maximum 10 personen 
afspreken. Dit is iets wat we in de zomermaanden wel vaak doen dus 
hopelijk kan dat snel weer.

WELKE TV SERIES KIJK JE MOMENTEEL?

Gisteren heb ik de laatste aflevering van Outer Banks gezien op Netflix, 
topserie! Euphoria (HBO) en Banshee (Amazon Prime) vond ik ook heel 
goed.

FAN QUESTIONS:

HERINNER JE JOUW EERSTE BASKET NOG ALS 
PROFESSIONAL?

De eerste score herinner ik mij niet meer maar de eerste game wel. Toen 
speelde ik voor Charleroi en de eerste wedstrijd was in Brussel. Ik herinner 
mij een assist naar een van onze bigs, die scoorde met een acrobatische 
alley oop. Ook bankte ik die wedstrijd een driepunter, lucky maar wel 
mooi meegenomen! We hadden de game uiteindelijk gewonnen van 
Brussel en van Maxime Depuydt. Net als in mijn eerste jaar kon Max mij 
ook in mijn derde jaar (bij Limburg) niet guarden. Hahaha…

WELK ASPECT VAN DE GAME MIS JE HET 
MEEST?
Om samen met mijn team mates het spel te spelen waar ik het meest 
van hou. Samen met de groep basketballen, gewoon plezier hebben… 
En uiteraard de competitie en drang om te winnen! Dat is wat ik doe en 
wat ik mis. Ik hoop dat iedereen veilig is in België en hopelijk tot snel!
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HOE ZOU HET 
ZIJN MET...?

ROKAS GADILIAUSKAS

Rokas Gadiliauskas speelde vorig 
seizoen zijn eerste jaar bij het B-team 
van Hubo Limburg United Academy 
en mocht enkele keren meespelen met 
de A-ploeg. Rokas woonde samen met 
de Amerikaanse spelers in de Hubo 
Limburg United Playershome. 
Tijdens de lockdown is hij samen met 
Jalen Jenkins en Alexis Wangmene in 
België gebleven.

“Ik wil Hubo Limburg United 
enorm bedanken voor de kans die ik 
gekregen heb.”



42 43

WAT VOOR 
EFFECT HEEFT DE 
LOCKDOWN OP JOU 
GEHAD? WAAR HEB 
JIJ JE MEE BEZIG 
KUNNEN HOUDEN?

Vooral in het begin was het heel 
moeilijk voor mij. Ik wist niet 
goed wat te doen en ik besefte 
plots dat het leven zonder 
basketbal heel saai is voor mij. 
Ons seizoen is geëindigd op 14 
maart en ik kwam al snel tot de 
conclusie dat dit de momenten 
zijn waarop je in gang moet 
schieten en zeker geen tijd mag 
verliezen.
Ik ben dan ook onmiddellijk 
begonnen om aan mijn 
lichaam te werken. Ik doe 
nu dagelijks kracht- en 
uithoudingsoefeningen aan de 
hand van een uitdagend schema 
via mijn personal coach. Het is 
een heel vreemde situatie maar 
ik probeer om mentaal sterk te 
blijven. 

HOE KOMT HET 
DAT JE NIET 
ONMIDDELLIJK 
NAAR HUIS BENT 
VERTROKKEN?

Ik ben twee maanden langer in 
België gebleven dan de meesten 
van mijn teammaten. Ik heb de 
situatie toen besproken met 
mijn moeder en mijn vriendin 
en ook zij vonden het veiliger 
om nog even in België te blijven 
tot de situatie minder erg zou 
worden.
In Hasselt zat ik veilig 
afgezonderd en kon ik dagelijks 
mijn workouts blijven doen. 
Sinds dinsdag 19 mei ben ik 

terug thuis. Veilig en wel, dicht bij de familie. 

HET VOORBIJE SEIZOEN WAS HET EERSTE 
JAAR IN BELGIË VOOR JOU. HOE HEB JE DIT 
BELEEFD?

In het verleden ben ik regelmatig geblesseerd geweest waardoor de 
seizoenen vaak tegenvielen. Nu gaat het een pak beter met mij dus mijn 
vorig seizoen hier in België was voor mij een nieuw begin. Op mentaal 
vlak heb ik de knop proberen omdraaien en ik voel mij nu fantastisch. Ik 
wil Hubo Limburg United enorm bedanken voor de kans die ik gekregen 
heb!

WAT IS HET GROOTSTE VERSCHIL TUSSEN DE 
LITOUWSE EN DE BELGISCHE COMPETITIE?

Het grootste verschil is dat we in Litouwen meer statisch basketbal 
spelen. Hier in België speelt men veel sneller en alle spelers zijn een pak 
steviger en atletischer. 

HOE IS HET OM ALS JONGE PROFSPORTER ZO 
VER WEG VAN JE FAMILIE EN VRIENDEN TE 
WONEN?
In het begin had ik het er wel even moeilijk mee. Je brengt heel de zomer 
door met vrienden en familie en dan ben je plots 10 maanden weg van 
huis. Maar omdat ik verder wil groeien als professionele basketbalspeler 
probeer ik hier zo min mogelijk aan te denken en mij te focussen op het 
spel. Het maakt het ook een pak gemakkelijker dat ik zoveel liefde voor 
de sport heb. In mijn vrije tijd spreek ik wel dagelijks met mijn lief die nog 
thuis woont. 
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HEB JE NOG PLANNEN OM VERDER TE 
STUDEREN? 

Misschien ga ik volgend jaar verder studeren maar dat is nog niet zeker. 
Op dit moment probeer ik mij te focussen op basketbal en zie ik mijn 
studies als plan B. Een basketbalcarrière is maar tijdelijk terwijl ik daarna 
altijd nog kan starten met studeren.

JE TRAINDE EN SPEELDE HET VOORBIJE 
SEIZOEN ZOWEL MEE MET DE A-PLOEG ALS 
MET DE B-PLOEG. WAS DAT NIET ZWAAR?

Zeker in het begin was dit heel zwaar maar na 2 maanden werd ik het 
stilletjes aan gewoon. Het is ongelooflijk hoeveel ik hier heb bijgeleerd. 
Door alle trainingen voel ik dat ik een betere speler maar ook een beter 
persoon in het algemeen ben geworden.

OP WELKE MANIER ZORG JE DAT JOUW 
LICHAAM VOLDOENDE RUST KRIJGT? EN 
WAT IS JOUW FAVORIETE BEZIGHEID IN EEN 
RUSTPERIODE?

Na de vele en zware trainingen is rust heel belangrijk! Ik probeer ook zo 
gezond mogelijk te eten want rust en gezonde voeding zijn fundamenteel 
om te groeien als profsporter. Daardoor kan ik mij iedere training uitleven 
en veel energie geven. 

WE ZIEN OP SOCIAL MEDIA DAT JE VAAK GAAT 
LOPEN. LOOP JE GRAAG IN HASSELT?

Lopen vind ik super en lopen in Hasselt is al helemaal geweldig. Het is voor 
mij ideaal om mijn conditie te onderhouden. Ik krijg online trainingen 

doorgestuurd van mijn personal 
trainer uit Litouwen en lopen is 
daar een onderdeel van. Hasselt 
is een relatief kleine stad voor 
mij maar heel rustig en heel 
mooi, I love it! De mensen zijn 
hier zo vriendelijk!

WELKE 
CARRIÈREDOELEN 
SPIEGEL JE JEZELF 
NOG VOOR?

Ik zal mij iedere training en 
iedere wedstrijd 100% smijten 
dus we zullen wel zien waar dat 
mij zal brengen. Moeilijk om nu 
te zeggen! Het is mijn doel om 
het maximum voor mezelf te 
bereiken, waar dat ook maar zal 
zijn… We will see!

WAT IS JOUW 
FAVORIETE 
BELGISCHE 
GERECHT?

Belgian waffles!

FAN QUESTIONS:

HOE GROOT BEN JIJ?

Ik ben 2m11.

HOEVEEL TALEN 
KAN JIJ SPREKEN?

Ik spreek vier talen. Litouws, 
Russisch, Engels en Spaans.
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YANNICK 
DESIRON

We zijn trots dat onze Tank, Yannick 
Desiron, de volgende 3 seizoenen (!) 
terug in de kleuren van Hubo Limburg 
United zal spelen. De 2m08 lange center 
speelde de vorige twee seizoenen voor 
Filou Oostende waar hij afgelopen 
seizoen gemiddeld 18,8 minuten speelde 
en gemiddeld 7 punten, 3,9 rebounds en 
0,4 assists scoorde.

“Ik kijk enorm uit naar volgend 
seizoen en mijn terugkeer bij 
Hubo Limburg United.”
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HOE VOELT HET OM 
TERUG TE KEREN 
NAAR LIMBURG?

Ik kijk enorm uit naar volgend 
seizoen en mijn terugkeer bij 
Hubo Limburg United. Ik heb 
altijd graag in de Alverberg 
gespeeld en bovendien is 
Hasselt ook een hele leuke stad 
om te wonen.

HEB JE SINDSDIEN 
NOG CONTACT 
GEHOUDEN MET 
(EX-)UNITED 
SPELERS?

Met sommige spelers houd ik 
zeker nog persoonlijk contact 
zoals Elias Lasisi, Hans Vanwijn, 
Tate Unruh, Joe Rahon en 
Jordan Heath. Soms zien we 
elkaar terug op een wedstrijd en 
dan is het wel leuk om ervoor of 
erna kort bij te babbelen. 

MEN ZEGT 
WELEENS DAT 
HET VOOR DE 
TEGENSTANDER 
MOEILIJK IS OM 
IN DE ALVERBERG 
TE SPELEN. KLOPT 
DAT? HOE VOELT 
DAT DAN?

Dat klopt absoluut! Als 
bezoekende ploeg voel je 
hoeveel steun United krijgt van 
de supporters. De sfeer in de 
Alverberg is zo intens dat het 
een enorme boost geeft aan de 
thuisploeg. Als tegenstander 

kan je geen 5 minuten 
de focus verliezen 
want dat zijn vaak 
de momenten dat 

United met steun van de supporters het verschil maakt.

HOE WAS HET OM EUROPEES TE SPELEN 
MET OOSTENDE? IS HET NIET ZWAAR OM TE 
COMBINEREN MET DE COMPETITIE EN DE 
BEKER?

Het was een mooie ervaring waarvan ik veel heb bijgeleerd. Ik heb tegen 
enkele Europese topploegen kunnen spelen dus dat is altijd wel leuk en 
leerrijk. De combinatie met de Euromillions Basetball League en de Beker 
van België is inderdaad wel zwaar. Maar het is net voor die wedstrijden 
op dat niveau dat je het doet, dus het is zeker de moeite waard.

WAT IS JE VOORBEREIDING VLAK VOOR EEN 
WEDSTRIJD?

Voor een wedstrijd ben ik voornamelijk met het gameplan bezig. Ik 
denk aan alle mogelijke scenario’s die ik kan volgen om de ploeg de 
overwinning te bezorgen. Daarnaast doe ik voor de ploegopwarming 
een hele hoop (stretch)oefeningen om mijn lichaam optimaal voor te 
bereiden op de inspanning die ik erna moet doen tijdens de wedstrijd.

WELKE CARRIÈREDOELEN SPIEGEL JE JEZELF 
NOG VOOR?

Ik wil zeker met Hubo Limburg United gaan voor het kampioenschap. 
Het zou ook leuk zijn om met United nog Europees te kunnen spelen. 

STEL DAT JE NIET MEER AAN BASKETBAL OP 
HOOG NIVEAU ZOU KUNNEN DOEN, WAT ZOU 
JE DAN IN HET DAGELIJKS LEVEN WILLEN 
DOEN?

Ik vind webdesign heel boeiend. Daar probeer ik mezelf zoveel mogelijk 
in bij te scholen. Het zou leuk zijn als ik daar later nog iets mee kan doen.

“Ik wil zeker gaan voor 
het kampioenschap.”
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FAN QUESTIONS :

HOE HEB JIJ DEZE CORONATIJD 
DOORGEMAAKT?

Ik woon momenteel samen met mijn vriendin in ons huis in Antwerpen. 
Daar was nog wel wat werk aan de winkel, zoals schilderen en algemene 
klusjes, waar we nu de tijd voor hebben gehad. Daarnaast heb ik mij 
bijgeschoold op vlak van webdesign en ben ik veel gaan wandelen met 
mijn hond.

HOE GROOT WAS JE TOEN JE 17 WAS?

Ik denk dat ik toen al mijn huidige lengte had, namelijk 2m08.
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LUKE 
KNAPKE

De 23-jarige Amerikaan, Luke Knapke, 
geboren op 10 januari 1997 in Ohio, zal 
volgend seizoen voor het eerst over-
zees spelen. De 2m11 grote center komt 
rechtstreeks van college, waar hij 
als basisspeler uitkwam voor Toledo 
Rockets. Luke is het prototype van een 
moderne center met goede ball handling 
skills, een goed shot en veel power onder 
de borden.

“Ik ben een veelzijdige speler. 
Daardoor kan ik gevaarlijk uit de hoek komen.”
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HOE HEB JE DE TIJD DOORGEBRACHT SINDS JE BENT 
AFGESTUDEERD?

Door de huidige omstandigheden met het coronavirus is het totaal anders verlopen dan ik verwacht had. 
Ondanks de lockdown heb ik toch geprobeerd om zoveel mogelijk te trainen. Daarnaast heb ik veel tijd 
doorgebracht met mijn familie en heb ik mijn grootvader veel geholpen op zijn boerderij.

HOE BESCHRIJF JIJ JOUW EIGEN BASKETBALSPEL?

Ik ben een veelzijdige speler. Ik kan op meerdere manieren scoren zoals driepunters, off the dribble en 
met mijn rug naar de ring. Met deze vaardigheden kan ik gevaarlijk uit de hoek komen.

MET WELKE NBA-SPELER VERGELIJKEN JE VRIENDEN JOU?

Ze vergeleken mij wel eens met Kristaps Porzingis, NBA-speler bij de Dallas Mavericks. Waarschijnlijk 
vanwege mijn lengte en mijn goed schot van achter de driepuntlijn.

WAT WAS TOT NU TOE HET HOOGTEPUNT VAN JOUW 
BASKETBALCARRIÈRE? 
Het moment waarop we in 2018 met Toledo de Gulf Coast Showcase wonnen (De Gulf Coast Showcase 
is een college basketbaltoernooi met acht herenteams (nvdr)). Toen heb ik het zelfs geschopt tot in het 

All Tournament Team. Dit zette de toon voor het verdere verloop van het 
seizoen dat een van mijn beste seizoenen ooit werd. 

WAAR ZIE JE JEZELF BINNEN 10 JAAR?

Dat is een moeilijke vraag… Geen idee waar ik dan zal zijn en wat ik dan 
zal doen. Graag zou ik tegen dan wel een vrouw en een of meer kinderen 
hebben.

IS ER EEN SPORTER DIE VOOR JOU EEN VOOR-
BEELDFUNCTIE HEEFT?

Voormalige team mate Nathan Boothe is een rolmodel voor mij. Zijn 
doorzettingsvermogen en werkethiek is als geen ander. Momenteel speelt 
hij in Duitsland waar hij een succesvolle carrière aan het uitbouwen is.

ALS BASKETBAL NIET ZOU BESTAAN, WAT ZOU JE 
JOB DAN ZIJN?

Ik zou graag een golfbaan willen uitbaten.

WAAR KIJK JE NAAR UIT OM TE ONTDEKKEN IN 
BELGIË NAAST BASKETBAL?

Ik kijk er naar uit om de cultuur te ervaren en om in het algemeen nieuwe 
dingen te leren kennen.

FAN QUESTIONS:

HOE KAN JE ZO GROOT WORDEN?

Ik zeg altijd tegen de kinderen om veel melk te drinken en veel groentjes te 
eten!

SPEEL JE NOG ANDERE SPORTEN?
In de zomermaanden speel ik graag golf en beach volleyball.
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MAAK KENNIS MET ONZE 
NIEUWE HEAD COACH 

SACHA MASSOT!
Volgend seizoen zullen er niet enkel 
op het veld een aantal veranderingen 
gebeuren, maar ook langs het veld 
verschijnt er een nieuw gezicht: onze 
nieuwe head coach Sacha Massot. 
Nochtans is Sacha in de basketbalwereld 
absoluut geen onbekende! Hij draaide 
jarenlang mee als speler op topniveau (bij 
onder andere Charleroi en Pepinster) en 
werd meermaals geselecteerd voor de 
Belgian Lions. Daarnaast zagen we Sacha 
de afgelopen twee seizoenen als head   
  coach bij Liège Basket meerdere malen  
   in onze Alverberg verschijnen. Maar  
          wie is Sacha nu precies en wat maakt  
        hem de ideale coach om ons team  
         te leiden? Maak kennis met onze  
                     nieuwe head coach Sacha Massot!

“Ik ben absoluut voorstander van 
Belgische talenten en het investeren 
in jeugdspelers.”
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SACHA, JE BENT GEBOREN EN GETOGEN IN LIMBURG, MAAR NADIEN 
UITGEWEKEN NAAR HET WAALSE LANDSGEDEELTE. KIJK JE ER NAAR 
UIT OM TERUG TE KEREN NAAR JE ROOTS?

Absoluut, op 13-jarige leeftijd 
ben ik gestart met basketten 
bij Tongeren, destijds met 
Pieter Notelaers als trainer. 
Door de jaren heen heb ik 
kennis gemaakt met een aantal 
personen die vandaag de dag 
bij HLU regelmatig te vinden 
zijn, zoals Ludio Horions, 
Christophe Alberghs,… 
Als jeugdspeler heb ik ook 
vele jaren samengespeeld met 
Dieter Souverijns én Raymond 
Westphalen. We kunnen dus 
wel stellen dat Ray en ik elkaar 

al zeer lang kennen en ik er dan 
ook enorm naar uit kijk om met 
hem samen te werken! Al zullen we 
er op wel op moeten letten dat we 
niet te veel in het Tongers dialect 
spreken, wat voor ons normaal 
gezien de gewoonte is.

ALS PROFSPELER HEB 
JE EEN HEEL MOOI 
PALMARES KUNNEN 
OPBOUWEN. HOE IS JE 
CARRIÈRE VERLOPEN?

Samen met mijn broer Dimitri 
heb ik de kans gekregen om met 
de FIBA kadetten van Liers mee 
te spelen. Hier werd ik opgemerkt 
door Pepinster waardoor alles in 
een stroomversnelling is gekomen. 
Op 18-jarige leeftijd kreeg ik mijn 
eerste profcontract aangeboden. 
In 2003 maakte ik de overstap naar 
Charleroi, waar ik de kans kreeg 
om op Europees niveau te spelen 
en ook een heel aantal mooie 
prijzen binnen te halen, zoals 6 
keer Belgisch Kampioen. Ook de 
selecties voor de Belgian Lions 
met als hoogtepunt het Europees 
kampioenschap in Slovenië zijn 
zaken waar ik nooit van had durven 
dromen. Het spelen voor 10.000 
toeschouwers in Tel Aviv is ook iets 
dat me altijd bij zal blijven. Maar 
zoals steeds is er ook een keerzijde 
aan de medaille en ben ik lange tijd 
out geweest omwille van blessures, 
wat maakt dat ik een punt achter 
mijn spelerscarrière heb gezet op 
32-jarige leeftijd.

“Het spelen voor 10.000 toeschouwers 
in Tel Aviv is iets dat me altijd zal bijblijven.”
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TOEN MAAKTE JE DE 
OVERSTAP NAAR DE 
ZIJLIJN. HOE IS DEZE 
OVERGANG VOOR 
JOU VERLOPEN? 
Ik heb bij Luik als jonge assistant 
coach enorm veel kunnen 
leren van de coaches rondom 
mij, die mij ook de kans gaven 
om te leren en te groeien. Als 
coach komt er toch enorm 
veel bij kijken, waar ik me als 
speler niet altijd zo bewust 
van was. Elke dag, elke week, 
elke maand opnieuw bezig zijn 
met een groep op te bouwen 
en te motiveren. Vroeger dan 
verwacht heb ik dan ook de 
kans gekregen om head coach 
te worden, maar ik ben heel erg 
blij dat ze in mij geloofden want 
ik merk dat dit echt mijn roeping 
is. Ook merk ik dat mijn ervaring 
als speler een meerwaarde is 
in het ondersteunen van jonge 
spelers. 

WAT ZIJN DE RAAK-
PUNTEN MET HUBO 
LIMBURG UNITED?

Ik ben een coach die absoluut 
voorstander is van Belgische 
talenten en het investeren in 
jeugdspelers. Dit is iets wat ik 
ook terug vind bij Hubo Limburg 
United, waar ik volgend seizoen 
absoluut ook betrokken zal zijn 
bij de Academy. Daarnaast heb 
ik de club ook altijd ervaren 
als een bescheiden maar 
hardwerkende club. De club is 
nog in volle groei, wat maakt 
dat ik ook mee richting kan 
geven aan de weg die de club 
zal uitgaan. En natuurlijk, als 
echte Limburger, is het altijd een 
droom geweest om coach te zijn 

bij de enige topclub in Limburg.

HOE KIJK JIJ NAAR KOMEND SEIZOEN?

Ik ben er zeker van dat we volgend seizoen mooie resultaten zullen boeken 
met de combinatie van onze jeugdspelers en een aantal gemotiveerde 
Amerikaanse spelers. Ook de supporters spelen hierin een zeer belangrijke 
rol. Al sinds de start van Hubo Limburg United, is de Alverberg een plaats 
waar het als bezoekende ploeg zeer moeilijk is om te gaan winnen. Er 
hangt absoluut een speciale sfeer. Ik ben dan ook blij dat dit vanaf nu 
mijn thuishaven wordt! Ik kijk er alvast heel erg naar uit om samen mooie 
vrijdagavonden te beleven.

WIST JE DAT…

- Sacha geboren is op 24 oktober 1983 (36 jaar) te Tongeren? 
-  Sacha zelfs de prijs van ‘Tongenaar van het jaar’ in de wacht mocht slepen
 als beloning voor zijn mooie carrière?
- Sacha al jarenlang samen met echtgenote Ingrid en zijn twee zoontjes  
 Tommy (7) & Alex (5) in Waremme woont? 
- Tommy en Alex de basketbalmicrobe van papa hebben geërfd? Zij spelen  
 volgend seizoen bij de U10 en U6 van ABC Waremme Basket.
- Slechts 1 Limburgse basketbalspeler Sacha is voorgegaan om deel  
 te nemen aan een Europees kampioenschap? En dit onze eigen Club  
 Ambassador Herman Reynders is?
- Sacha tijdens zijn carrière voornamelijk als power forward op het veld  
 stond?
- Sacha niet de enige ten huize Massot is met een talent voor basketbal?  
 Ook broer Dimitri speelde jarenlang op hoog niveau.
- Sacha ook twee seizoenen in de Franse competitie heeft gespeeld? Hij  
 trad aan voor Olympique d’Antibes Juan-les-Pins, gelegen aan de mooie
 Côte d’Azur
- Sacha naast het veld zeer goed bevriend is met onze Niels Marnegrave?  
 Sacha was zelfs getuige op het huwelijk van Niels!
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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

VVSnv - Veldstraat 107 - 3500 Hasselt
info@vvsnv.be - www.vvsnv.be

STRAATMEUBILAIR

SIGNALISATIE

MAATWERK
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DUBBELINTERVIEW 
MOVENDA EN EVOKE 

HEALTH HUB

Vorig seizoen stond Evoke Health Hub 
reeds in voor de strength and conditioning 
van onze spelers. In 2020-2021 zullen zij 
nauw samenwerken met kinepraktijk 
Movenda, om onze mannen gezond en 
fit te houden. In dit dubbelinterview 
vertellen zij hoe zij dit zullen aanpakken. 
Voor Movenda spraken we met Andres 
Ruttens en Niels Minten, de oprichters en 
zaakvoerders van kinepraktijk Movenda. 
Voor Evoke Health Hub is Jeroen 
Smeyers, personal coach, aan het woord. 

 “Het verzorgen van je 
lichaam is de sleutel tot 
een goed seizoen.”
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WIE IS MOVENDA EN 
HOE LANG BESTAAT 
JULLIE PRAKTIJK? WAT IS 
JULLIE CORE BUSINESS EN 
WAARIN ONDERSCHEIDEN 
JULLIE ZICH VAN ANDERE 
KINEPRAKTIJKEN? 

Niels: In 2015 zijn we gestart met groepspraktijk 
Movenda in Hasselt. Op dat moment was de 
kinesitherapie in Hasselt vrij traditioneel, een 
passieve therapie soms aangevuld met wat 
basis oefentherapie. Voor echte sportrevalidatie 
moest men uitwijken naar praktijken in 
andere gemeenten. Hasselt had dus nood 
aan sportkinesitherapie met een combinatie 
van manuele therapie en doorgedreven 
oefentherapie. We zijn een team van jonge en 
gemotiveerde therapeuten met onze focus op 
manuele therapie en sportkinesitherapie. 

We proberen met onze actieve benadering de 
patiënt te motiveren om meer te bewegen, ook 
na de revalidatie.  We willen de patiënt bewust 
maken van wat ‘gezondheid’ allemaal inhoudt, 
dit enerzijds door sport of beweging maar ook 
door de nadruk te leggen op eetgewoonten, 
slaappatroon, alcohol- en tabakconsumptie.

Voor onze topsport proberen we een 
multidisciplinair kader te bouwen rond de 
atleet om hem zo de beste begeleiding te 
kunnen aanbieden. 

Onze core business is personal coaching, en dat mag je best breed zien: 
zowel op het gebied van voeding, beweging én mindset.  Op vlak van 
beweging zijn onze coaches voornamelijk gespecialiseerd in Strength 
and Conditioning, en dat is ook net wat ik doe voor de spelers van HLU. 
Enerzijds maken we de spelers functioneel sterker zodat ze over de 
nodige power beschikken tijdens de wedstrijden; anderzijds willen we 
de spelers zo fit mogelijk krijgen om de inspanningen tijdens de wedstrijd 
maximaal te kunnen uitvoeren én te kunnen volhouden. Om tijdens 
elke sprint over het parket voluit te kunnen gaan, heb je bijvoorbeeld 
specifieke sprinttraining nodig. De spelers hebben vorig seizoen dan ook 
al van dichtbij mogen kennismaken met onze befaamde slee! (lacht)

In onze trainingsstudio trainen we zowel één-op-één als in groep, en voor 
de spelers van HLU is het een combinatie van beide trainingsvormen: 
de spelers komen in groepjes trainen om elkaar ook wat te motiveren 
en te inspireren, maar elk met hun eigen individuele trainingsschema. Ik 
kan je zeggen: het is een enorme uitdaging om de spelers tegelijkertijd 
te coachen, maar gelukkig brengen ze steeds enorm veel energie mee en 
zijn ze altijd bereid om bij te leren en mekaar te helpen.

WE HEBBEN HET AFGELOPEN SEIZOEN VEEL 
BLESSURELEED GEKEND. WAT ZAL JULLIE 
AANPAK ZIJN OM BLESSURES ZOVEEL ALS 
MOGELIJK TE VERMIJDEN? 

Andres:  We gaan een grondige pre-season screening doorvoeren samen 
met clubdokter Mariën. We willen hierbij alle zwaktes of tekortkomingen 
van de spelers blootleggen en hen hiervoor aangepaste begeleiding 
aanbieden samen met Evoke. We willen dat Pieter een centrale rol 
opneemt binnen het team. Hij gaat zeer kort bij de groep staan door op 
iedere training aanwezig te zijn. Spelers met kleine kwaaltjes worden 
direct individueel behandeld. Doordat onze praktijk enorm dicht bij de 
trainingsfaciliteiten van de club ligt zal deze wisselwerking tussen club 
en praktijk zeer vlot verlopen. 

Niels

Andres

Pieter

DAT LIJKT ME INDERDAAD GOED AAN TE SLUITEN BIJ DE 
WERKZAAMHEDEN VAN EVOKE HEALTH HUB. 

Jeroen: Met Evoke Health Hub breien we sinds 2019 met veel goesting een nieuw hoofdstuk aan het 
inspirerende verhaal van Functional Body. We zijn een community van experten en gepassioneerde 
sportievelingen die elkaar motiveren om hun gezondheidsdoelen te bereiken in een ontspannen 
omgeving. Zo streven we ernaar zoveel mogelijk mensen te laten ervaren hoe een gezonde, actieve en 
evenwichtige levensstijl alles gewoon beter maakt.

Jeroen
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ANDRES EN NIELS, KIJKEN JULLIE ERNAAR UIT 
OM TE STARTEN BIJ HLU? 

Andres: We zijn enorm verheugd op de samenwerking tussen HLU, 
Movenda en Evoke Health Hub. We begeleiden met de praktijk reeds 
verschillende sporttakken op hoog niveau maar basketbal was hier 
geen van. Voor ons is dit een hele grote meerwaarde. Wij hopen op een 
goed en blessurevrij eerste seizoen waarin we komen tot een goede 
wisselwerking met alle partijen. 

DAT HOPEN WIJ OOK! 

Meer weten? Surf naar www.movenda.be  en  www.evokehealthhub.be  

DUS JULLIE MEDEWERKER 
PIETER HAYEN ZAL ZICH 
VOORNAMELIJK BEZIG 
HOUDEN MET HET WELZIJN 
VAN ONZE SPELERS? 

Andres: Pieter zal inderdaad aanwezig zijn op 
elke training en elke wedstrijd. Hij staat kort bij 
de groep en moet dienstdoen als schakel tussen 
de spelers en de staf. Op deze momenten is de 
verzorging preventief, dit gaat van tapen tot 
losmaken van stramme spieren. 

Maar hij staat er zeker niet alleen voor. Achter hem 
staat een volledig team van 8 kinesitherapeuten 
met elk hun eigen specialisatie. Movenda maakt 
zich sterk door samen te werken en zo de best 
mogelijke begeleiding te kunnen bieden aan elke 
speler. 

Als een speler last heeft, van kwaaltjes tot een 
echte blessure, begeleiden we hem individueel. 
Onze praktijk is gelegen op wandelafstand van 
de sporthal en dit zullen we als troef uitspelen. 
Voor- of na de trainingen, de spelers moeten kind 
aan huis zijn in onze praktijk en de discipline/
maturiteit kweken dat het verzorgen van hun 
lichaam de sleutel is tot een goed seizoen. 

EN WELKE ROL SPEELT EVOKE 
IN HET VOORKOMEN VAN 
BLESSURES? 

Jeroen: Onze rol hierin is voornamelijk 
preventief werken. Zoals eerder vermeld, maken 
wij de spelers functioneel sterker. Oefeningen 
als squats en overhead presses vragen niet 
alleen voldoende kracht, maar ook mobiliteit en 
balans in het lichaam. Het is eigen aan topsport 
om disbalansen in de spiergroepen in de hand 
te werken, maar door de focus te leggen op het 
trainen van bepaalde spieren en andere spieren 
dan weer te mobiliseren, behouden we die 
cruciale, gezonde balans in het lichaam. 

Je bent maar zo sterk als je zwakste schakel, 
letterlijk en figuurlijk! Spelers die dus zowel sterk 
zijn als over een goede mobiliteit en spierbalans 

beschikken, zijn in het algemeen veel minder 
(snel) gekwetst, en dat is onze gezamenlijke 
doelstelling. 

HOE MOETEN WE DE 
WISSELWERKING TUSSEN 
MOVENDA EN EVOKE HEALTH 
HUB PRECIES ZIEN? WAT IS 
IEDERS TAAK/SPECIALITEIT?  

Jeroen: Ik denk dat we allebei onze specialiteiten 
hebben en dat we elkaar heel goed aanvullen. Als 
trainer kijk je vaak vanuit een ander perspectief 
naar de zaken dan als een kinesitherapeut. 
Als we beide waardevolle waarnemingen 
samenbrengen, denk ik dat we het beste van 
onze twee werelden kunnen gebruiken om tot de 
ideale oplossing te komen voor elke individuele 
speler. Daarom kijk ik zeker uit naar de resultaten 
van onze samenwerking, want we kunnen veel 
van elkaar leren.

Niels: We zien de samenwerking met Evoke 
als iets zeer complementair. Wij staan in voor 
de revalidatie en behandeling van de spelers 
terwijl Evoke instaat voor de strengthening & 
conditioning. Dit zijn geen afzonderlijke aspecten 
binnen de sport. Dankzij onze reeds bestaande 
samenwerking met Evoke, weten we dat de 
communicatie tussen beide praktijken vlot zal 
verlopen.

JEROEN, WAT VOND JE ERVAN 
OM HET VOORBIJE SEIZOEN 
VOOR HLU TE WERKEN? 

Jeroen: Het voorbije seizoen was een heel fijne 
ervaring voor mij als coach. De uitdaging om de 
jongens te trainen was pittig, maar is heel goed 
gegaan. De samenwerking met de coaches en de 
club is ook zeer vlot verlopen. 
Je voelt heel goed dat HLU een warme club is die 
het beste voorheeft met z’n spelers, partners en 
fans. Ik kijk dan ook echt uit naar het vervolg van 
deze langdurige samenwerking. En uiteraard is 
het ook voor onze andere members en coaches 
plezant wanneer de spelers over de vloer komen, 
sfeer verzekerd! (lacht)

Al 50 jaar, méér dan glas alleen!
www.schiffeleers-glas.be
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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 
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“Een duidelijk zicht op uw  
situatie voor nu, voor morgen  

en voor later.”

Wij begeleiden gezinnen van ondernemers  
in de realisatie van hun persoonlijke  

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

Kunstlaan 18, 3500 Hasselt    T. 011 21 30 69  F. 011 26 19 62 
info@anadyr.be       www.anadyr.be
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DÉ TALENTEN VAN 
MORGEN: ONZE HUBO 

LIMBURG UNITED 
ACADEMY!

Meer dan ooit ligt bij Hubo Limburg 
United de nadruk op een sterke 
jeugdopleiding.  Achter de schermen 
heeft onze sportieve staf dan ook hard 
gewerkt om de fundamenten van onze 
Academy verder te verstevigen. De 
Hubo Limburg United Academy is klaar 
voor seizoen 2020-2021! 
Maar hoe zit die jeugdwerking nu precies 
in elkaar en wat is het belang ervan? 
We vroegen het aan Club Ambassador  
 Herman Reynders, volgend seizoen een  
  van de drijvende krachten achter de  
      Academy.

 „We zijn 1 club en alle afdelingen 
en ploegen zijn met elkaar verbonden.”



80 81

WAT IS DE HUBO LIMBURG 
UNITED ACADEMY?

De Academy is eigenlijk de jeugdafdeling van 
onze club. Een van de belangrijke doelstellingen 
bij de oprichting van HLU was meer jongeren aan 
het basketten brengen en talentvolle jongeren te 
begeleiden naar het Belgisch topbasketbal. Die 
werking is sedert de overname van de ploegen van 
Houthalen in een stroomversnelling gekomen. 
HLU heeft nu een eigen jeugdprogramma en wil al 
die spelers plezier laten beleven aan hun favoriete 
sport maar hen ook op een hoger niveau brengen. 

Dit gebeurt door een all-inclusive programma 
onder leiding van de beste jeugdcoaches en door 
een intense samenwerking met de sportieve staf 
van onze A-ploeg. 

HOEVEEL PLOEGEN ZULLEN ER 
VOLGEND JAAR AANTREDEN ?

Wij brengen volgend seizoen 9 ploegen in 
competitie, waarvan 3 op landelijk niveau: het 
B-team in top division Men 1 (het vroegere 2de 
nationale), het C-team in 1ste landelijke en een 
U18 ploeg op niveau 1. Daarnaast zullen er 6 

provinciale ploegen aantreden vanaf de leeftijd 
van 7 jaar (U8).

IS ER EEN VERSCHIL IN FOCUS 
TUSSEN DE LANDELIJKE EN 
PROVINCIALE PLOEGEN?

Helemaal niet. Wij proberen iedere jeugdspeler 
een goede opleiding te geven en veel plezier te 
laten beleven aan zijn sport. Dat laatste vinden 
we ook belangrijk, niet iedereen wil of kan 
topsporter worden.
Maar als Academy is het onze ambitie om alle 

jongeren tot de best mogelijke basketters op te 
leiden. Daarom wordt er op alle niveaus hard 
gewerkt. Vanaf U18, later wellicht de U16 ploeg, is 
dat zelfs bijna professioneel.
Dit seizoen zal er ook veel aandacht zijn voor de 
uitbouw van de sportieve omkadering van de 
provinciale ploegen.

HOE VINDEN JULLIE DE 
LIMBURGSE TALENTVOLLE 
SPELERS?

Dikwijls vinden zij ons. Spelers en vooral hun 
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ouders contacteren ons met de boodschap dat hun zoon talent heeft en ervan droomt om profbasketter 
te worden. 
Daarnaast kennen onze sportieve staf en de jeugdcoaches natuurlijk het Limburgs jeugdbasketbal.
Volgend seizoen wordt ook gestart met een U16 development program. 2x per maand gaan we alle 
talentvolle Limburgse jongeren van die leeftijd samenbrengen om ze te helpen hun talent verder te 
ontwikkelen. 

HOE ZIEN JULLIE DE LINK TUSSEN DE ACADEMY EN HET A-TEAM?

Wij zijn 1 club en alle afdelingen en ploegen zijn met elkaar verbonden. Het A-team moet onze jongeren 
inspireren, motiveren en helpen bij hun ontwikkeling. Elke speler van onze A-ploeg wordt trouwens ‘peter’ 
van een van onze Academy-ploegen. De jongens van de Academy komen dan op hun beurt het A-team 
aanmoedigen.

Uiteraard is het onze ambitie om jongeren te laten doorstromen naar het A-team. Volgend seizoen zullen 
er maar liefst 7 jonge spelers deel uitmaken van onze kern. Net zoals afgelopen seizoen al het geval was 
met Nathan Kuta (20) en Leander Dedroog (20) zullen dit seizoen Ferre Vanderhoydonck (19), Ajay Mitchell 
(17), Jarne Lesuisse (19), Sam Huurman (19)en Yannick Dammen (20) zowel bij het A- als het B-team spelen.
Belangrijk is dat onze sportieve staf met head coach Sacha Massot de werking van onze Academy mee 
aanstuurt. Zo brengen we heel wat kennis en ervaring naar de jeugd.

NATHAN EN LEANDER WERDEN AL 
GESELECTEERD VOOR DE NATIONALE PLOEG?

Juist en daar zijn we heel fier op. Leander werd opgenomen in de 
preselectie van de Belgian Lions en Nathan zat in de kern van de 
Nederlandse nationale ploeg. Zij zijn echt goed bezig. Die selecties zijn 
ook een compliment voor alle clubs waar zij actief geweest zijn en hun 
trainers, ze zijn zeker niet alleen de verdienste van de HLU Academy.

HOE ZIET DE WERKING ERUIT ACHTER DE 
SCHERMEN?

Voorlopig gebeurt al het werk door een  beperkt aantal mensen die we 
daar heel dankbaar voor zijn. Naast het sportieve luik is het evenwel 
belangrijk dat we een goede organisatie uitbouwen. We zijn daar volop 
mee bezig en zoeken nog vrijwilligers die daarbij willen helpen. Als je zin 
hebt om onze Academy mee te helpen uitbouwen, laat het ons zeker 
weten!

NOG EEN SLOTWOORD?

Wij willen graag samenwerken met alle Limburgse basketbalclubs, 
spelers en coaches. Wij zijn er van overtuigd dat de HLU Academy vele 
Limburgse spelers en alle Limburgse clubs ten goede zal komen. 
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 Met AFAS scoor je altijd!
           www.afas.be 

VAN KELECOM
advocaten

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

zonnepanelen

ventilatie

verwarming

airconditioning

BSX bv · Tessenderlosesteeweg 206 · 3583 Paal-Beringen · +32 (0)11 36 03 44 · www.bsxbv.be
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CLUBFOTOGRAFEN 
WIM VAN MELE EN 
NIELS CASTERMANS 
VOOR DE LENS.
Het is altijd leuk om na een spannende 
wedstrijd te kunnen nagenieten en 
de cruciale fases van de wedstrijd te 
herbekijken aan de hand van highlight-
video’s, maar de echte emoties van de 
wedstrijd, zowel van de spelers als de 
supporters, die zie je in de foto’s. 

Tijd om onze huisfotografen, Wim Van 
Mele en Niels Castermans, die deze emoties 
keer op keer prachtig in beeld brengen, 
eens aan het woord te laten. 

HOE ZIJN JULLIE BIJ HUBO LIMBURG UNITED 
TERECHT GEKOMEN? 

Wim: In de avondopleiding fotografie te Tongeren hebben we Winde 
(office manager van HLU (nvdr)) leren kennen. Na een paar jaar 
opleiding kwam de vraag of er mensen geïnteresseerd waren om de 
thuiswedstrijden van Hubo Limburg United te fotograferen. Ik ben hier 
meteen op ingegaan. 

Niels: Na een aantal jaren opleiding fotografie hebben we met een aantal 
ex-cursisten een fotoclub opgericht. Als fotoclub zijn we de uitdaging 
aangegaan om voor HLU foto’s te maken voor de jaarkalender (2019, 
nvdr). Tijdens deze fotoshoot heb ik een aantal spelers leren kennen als 
heel spontane, sympathieke en aangename spelers.

Na deze leuke ervaring wou ik zeker ook eens proberen om de wedstrijden 
te fotograferen en dat beviel me wel. 

Wim: “Ik leer nog steeds bij en probeer 
regelmatig nieuwe dingen uit.”

HADDEN JULLIE HIERVOOR AL ENIGE 
ERVARING MET SPORTFOTOGRAFIE? 

Wim: Ja en neen. Ik bedoel dat ik regelmatig indoor danswedstrijden 
fotografeer en dansfotografie doe. Af en toe ging ik om te oefenen ook 
voetbal fotograferen, maar basket was een nieuwe uitdaging. Ik kan mijn 
eigen progressie zien in mijn foto’s van in de beginperiode tot op heden.  
Ik leer nog steeds bij en probeer regelmatig nieuwe dingen uit.

Niels: Eigenlijk had ik geen ervaring in sportfotografie. De enige 
wedstrijden die ik tot dan toe had gefotografeerd waren de 
voetbalwedstrijden van mijn zoon. Maar ik hou ervan om telkens wat 
nieuws te proberen, om mezelf te blijven uitdagen. 

WAT IS HET MOEILIJKSTE ASPECT AAN HET 
FOTOGRAFEREN VAN BASKETBAL?

Wim: Er zijn verschillende zaken anders dan bijvoorbeeld het 
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Niels: ‘“Ik wil met één foto graag zowel de speler met 
zijn emotie als de actie van het moment meegeven.”

fotograferen van een persoon in openlucht met 
daglicht. Het feit is dat in een zaal met kunstlicht 
je anders moet fotograferen dan met daglicht. 
Daar komt nog bij dat basketbal een sport is 
met snelle acties. Dit maakt het nemen van een 
perfecte foto uiterst moeilijk. 

Niels: Inderdaad, basketbal is een compact spel 
waarbij de actie op een kleine plaats gebeurt. De 
spelers maken snelle en korte bewegingen en 
staan samen kort bij mekaar in een kleine ruimte. 
Dit maakt het moeilijk om juist te positioneren of 
snel scherp te stellen.  
Ik wil foto’s maken die een volledig verhaal 
vertellen. Ik wil met één foto graag zowel de speler 
met zijn emotie als de actie van het moment 
meegeven.

WAT DOE JE IN HET DAGELIJKSE 
LEVEN? IS FOTOGRAFIE JE 
BEROEP/BIJBEROEP OF LOUTER 
EEN HOBBY? 

Wim: In het dagelijks leven werk ik als 
hoofdinspecteur bij de politie. Fotografie is 
voor mij op dit moment een hobby die toch 
wel een beetje uit de hand is gelopen. Als je 
je wil verbeteren heb je ook nood aan betere 
fototoestellen, lenzen, programma’s en een 
deftige computer.

Niels: In het dagelijks leven ben ik systeem-
beheerder bij KBC. Hier ben ik hele dagen op de 
computer bezig en hierin mis ik het “artistieke”, 
hetgeen ik dan wel kan terugvinden in mijn 
hobby.
Na het laten maken van communiefoto’s van 
zowel zoon als dochter was ik gefascineerd door 
de fotograaf en vooral door de mooie beelden 
achteraf. De interesse werd gewekt om me hierin 
te verdiepen. Kort daarna heb ik mijn eerste 
toestel gekocht en ben ik les beginnen volgen. 
Ook heb ik zelf heel wat opgezocht en gelezen 
over fotografie. Ik ben steeds op zoek blijven gaan 
naar nieuwe uitdagingen en was gedreven om 
veel bij te leren.
Het werd, net als Wim zegt, een uit de hand 
gelopen hobby, die voor mij momenteel is 
uitgegroeid tot een officieel bijberoep.

Intussen heb ik naast sportfotografie al heel wat 
verschillende soorten reportages mogen maken, 
zoals familieshoots, communiefoto’s, new born 
… en ik leer nog elke keer bij. Maar het meeste 
voldoening haal ik uit huwelijksreportages die ik 
samen met een collega doe. Ook portretfotografie 
is een van mijn favoriete fotoshoots.

WAT VIND JE LEUK AAN HET 
FOTOGRAFEREN VAN DE 
WEDSTRIJDEN VAN HUBO 
LIMBURG UNITED? 

Wim: Er zijn verschillende aspecten die ik leuk 
vind aan basketbal. Bij Hubo Limburg United 
heerst een leuke sfeer tijdens de wedstrijden. De 
cheerleaders dragen hier ook voor een groot stuk 
aan bij. Maar ook de speaker zorgt dat het publiek 
achter de ploeg staat tijdens goede en minder 
goede momenten. Het is leuk te zien dat spelers 
en fans dicht bij elkaar staan. Ik vind zelf dat er 
meer aandacht zou mogen gaan naar basketbal, 
zowel in de pers als op televisie.

Niels: Het leukste aan sportfotografie is dat er 
veel emotie bij komt kijken en deze emotie zo 
goed mogelijk overbrengen in beeld is dan de 
kunst.
Ik fotografeer graag voor HLU door de fijne 
‘familiale’ sfeer die er hangt tijdens de wedstrijden. 
Niet alleen bij de supporters in de zaal, maar ook 
bij de spelers, cheerleaders en sympathisanten 
voel ik me altijd welkom en gewaardeerd. 
Basketbal blijft sowieso ook een leuke sport om 
naar te kijken. Elke wedstrijd is telkens opnieuw 
een uitdaging voor mij om de snelle acties, het 
sportieve en de emoties mooi in beeld te brengen.
Ik streef er nog altijd naar om dé perfecte foto 
te kunnen maken, want dat is me, ondanks de 
fotogenieke spelers, volgens mij nog altijd niet 
gelukt. (lacht)

FOTOGRAFEREN IS NIET 
LOUTER HET MAKEN VAN 
DE FOTO’S, OOK IN HET 
BEWERKEN VAN DE FOTO’S 
ACHTERAF KRUIPT HEEL WAT 
WERK. WANNEER BEWERK JE 
DE FOTO’S VAN DE WEDSTRIJD 

HET LIEFST EN BEN 
JE HIER LANG MEE 
BEZIG? HEB JE EEN 
SPECIFIEKE STIJL 
VAN BEWERKEN? 

Wim: Dat klopt. Ik bekijk 
de foto’s eerst, dan maak ik 
een selectie en begin ik met 
verschillende bewerkingen. Je 
moet rekenen dat je per uur dat 
je foto’s maakt toch enkele uren 
bezig bent met het bewerken 
van de foto’s. Iedere fotograaf 
heeft een bepaalde stijl in 
afwerking.  Ik werk graag enkele 
wedstrijdfoto’s af die ik in mijn 
hoofd heb. Dit gebeurt dezelfde 
dag (avond) of de dagen nadien. 

Niels: Gemiddeld mag je 
toch rekenen dat het achteraf 
selecteren en bewerken van de 
foto’s toch nog eens drie keer 
zoveel tijd in beslag neemt dan 
het maken van de foto’s zelf.
Ik probeer de foto’s meestal 
de dag na de wedstrijd te 
kunnen afleveren, dan zitten de 
wedstrijd en de beleving ervan 
nog vers in het geheugen bij de 
meeste mensen. Dit houdt in 
dat ik ’s avonds alvast een back-
up maak van de genomen foto’s 
en als de vermoeidheid niet te 
groot is, maak ik dan ook alvast 
een eerste selectie van de foto’s.
Eens de selectie gemaakt is, 
wordt elke foto bekeken en 
bijgesteld qua belichting. Hierin 
probeer ik dan de sfeer die ik zelf 
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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-o� s … Morning Sessions zijn bestemd voor kleine groepen vanaf
15 tot 60 personen en kunnen gereserveerd worden op weekdagen van 9u tot 13u. 

Zelfs voor kleine groepen
hebben we grootse oplossingen.

Kinepolis Business Belgium              Kinepolis Business              Kinepolis Business Belgium

Laat u inspireren via #MeetAtKinepolis

business.kinepolis.be/morning-sessions

Vanaf

€15 pp
excl 21% BTW

Kinepolis_Adv_Hasselt_MS_210x148,5_NL.indd   1 26/11/2019   14:14

voel of voelde op het moment zo goed mogelijk 
weer te geven.  Indien meerdere beelden hetzelfde 
verhaal vertellen, ga ik ook zoeken of er andere 
bewerkingen een interessante en spannende 
sfeer kunnen weergeven. Dan bewerk ik de foto’s 
in zwart-wit of een andere filter.

WIM, WE ZIEN JE OOK VAAK 
OP DE UITWEDSTRIJDEN 
VERSCHIJNEN OM TE 
FOTOGRAFEREN. MOGEN 
WE HIERUIT AFLEIDEN DAT 
HET JE NIET LOUTER OM DE 
FOTOGRAFIE TE DOEN IS, 
MAAR DAT JE OOK EEN ECHTE 
UNITED-FAN GEWORDEN 
BENT? 

Wim: Ik ben zeker een fan van Hubo Limburg 
United! Zoals ik eerder zei, is het leuk dat je 
contact kan hebben met sommige spelers en de 
staf en supporters die ook op verplaatsing gaan.
 
GELDT DIT OOK VOOR JOU, 
NIELS, BEN JE INMIDDELS OOK 
EEN FAN? 

Niels: Uiteraard word je na het volgen van enkele 
wedstrijden waarin je de beleving ziet en voelt 
en na het leren kennen van spelers en andere 
vrijwilligers, fan van de ploeg. Niet enkel ik ben 
fan geworden, ook mijn zoon vindt het heel leuk 
om naar te kijken en probeert zoveel mogelijk de 
uitslagen en ranking te volgen. Na de spannende 
bekermatch thuis tegen Leuven, stond hij er dan 
ook op om de terugwedstrijd in Leuven live te 
gaan volgen.

WELK SPORTIEF MOMENT OF 
WELKE GEBEURTENIS DIE JE BIJ 
DE CLUB HEBT MEEGEMAAKT, 
IS JE HET MEEST BIJGEBLEVEN? 

Wim: De semi-final van de play offs vorig seizoen, 
uit tegen BC Oostende, herinner ik me nog goed. 
Dit was een uitstap met veel supporters ter 
plaatse. Spijtig genoeg verloren we daar, maar 
aan inzet van de spelers ontbrak het niet.

Niels: De eerste kennismaking met de spelers en 
ploeg was tijdens het maken van de kalender en 
dat was een zeer toffe, aangename ervaring. Zelf 
was ik toen ook heel tevreden over deze foto’s 
en heb ik hiervan voor mezelf ook enkele leuke 
afdrukken kunnen maken.
De bekerwedstrijd tegen Leuven was heel 
spannend en aangenaam om te beleven, zeker 
omdat HLU dan net voor het eindsignaal nog kon 
winnen. 
Maar gewoon de sfeer tijdens elke wedstrijd is 
geweldig om middenin te zitten.

TOT SLOT STELDEN WE 
ONZE FOTOGRAFEN EEN 
HELE MOEILIJKE VRAAG. 
WE VROEGEN HEN OM HUN 
FAVORIETE WEDSTRIJDFOTO 
TE KIEZEN EN DE REDEN 
DAARVOOR. 

Wim: Mijn favoriete wedstrijdfoto is een foto van 
de play off semi final wedstrijd in Oostende vorig 
seizoen. Er waren veel HLU supporters aanwezig 
en de spelers bedanken de supporters na de 
wedstrijd voor hun steun, met kapitein Mukubu 
voorop. 

Niels: Mijn favoriete wedstrijdfoto heb ik gekozen 
omdat deze voor mij deze wedstrijd mooi in 
beeld bracht. Het was denk ik wel een van de 
spannendste wedstrijden (bekerwedstrijd tegen 
Leuven Bears) die ik mij kan herinneren. Het toont 
aan de ene kant de agressie en wilskracht bij 
HLU en een wanhopige blik bij Leuven waar het 
voor hen net niet lukte. Technisch vind ik de foto 
ook wel geslaagd. Hoewel het beeld bevroren 
is wordt er toch veel beweging en spanning in 
weergegeven.

Na een wedstrijd kan je een greep uit de 
foto’s van Wim en Niels terugvinden op onze 
facebookpagina. Voor de volledige foto-albums 
verwijzen we je naar onze website: 
https://www.hubolimburgunited.be/nl/club/
pers-en-downloads - 
klik op de knop “download pictures”. 

P.  1 7

HET LOGO

We challenge hr 

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
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YOUR PARTNER IN 
SOUND, LIGHT & VIDEO

WWW.SSLRENT.BE
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DUBBELINTERVIEW MET 
ROBIN SCHROYEN 

EN MARIANNE LEYERS, 
HLU-VRIJWILLIGERS

De coronacrisis gooide ook heel wat roet 
in het eten in het privé-leven van onze 
HLU-supporters. Heel wat communie- 
en lentefeesten, doopvieringen, jubilea 
en huwelijken werden uitgesteld of zeer 
minimalistisch gevierd. 
Zo ook voor onze vrijwilligers Robin   
 Schroyen en Marianne Leyers. Zij zagen  
 zich genoodzaakt om hun geplande  
         huwelijksfeest een jaartje uit te stellen. 

“Voor ik Robin leerde kennen had 
ik nog nooit een basketmatch gezien.”



100 101

ROBIN, JIJ VROEG MARIANNE TEN HUWELIJK OP EEN 
THUISWEDSTRIJD VAN HUBO LIMBURG UNITED IN DE ALVERBERG. 
WAT WAS VOOR JOU DE REDEN OM DE GROTE VRAAG OP DEZE 
MANIER TE STELLEN? 

Robin: Ik zocht een speciaal moment, op een speciale plaats.  
Voor Valentijn 2019 speelde Limburg United, waar ik al lang als vrijwilliger aangesloten ben, tegen Antwerp 
Giants. Daarbij werk ik reeds 18 jaar als basketbalscheidsrechter. 
Ik ben van Limburg, en Marianne is van de provincie Antwerpen, en we volgen de Giants ook.
Zo groeide het idee, dat 15 februari 2019, de wedstrijd met net deze twee ploegen, een ideaal moment 
was.  

MARIANNE, WAS JE VERRAST DOOR DIT AANZOEK? 
Marianne: Ja, ik was heel blij verrast, maar ik had wel door dat hij met “iets” bezig was.  

JULLIE ZOUDEN OP ZATERDAG 6 JUNI 2020 TROUWEN EN HEEL DE 
CLUB (SPELERS, STAF, VRIJWILIGERS,…) WAS UITGENODIGD OP 
JULLIE FEEST. 

HELAAS KAN DIT NU NIET DOORGAAN 
OMWILLE VAN DE CORONA-MAATREGELEN. 
HOE VOELEN JULLIE JE HIERBIJ? 

Marianne: Eerst voelden we ons minder. Daarna dubbel.  Ondertussen 
hebben we ons erover gezet en bekijken we het positief. 
Robin: Nu hebben we twee keer reden tot feesten. En Marianne kan nog 
eens een tweede keer haar kleed aandoen.  Die kans krijg je niet vaak als 
bruid.

GAAN WE JULLIE OOK VOLGEND SEIZOEN NOG 
ALS VRIJWILLIGER ZIEN BIJ HUBO LIMBURG 
UNITED? 

Robin: Jazeker, gemiddeld 1 keer per maand staan wij klaar om mee te 
helpen als vrijwilliger van Limburg United.  
Als we wat dichterbij woonden, zouden we er wel altijd bij zijn, maar het 
is een eindje rijden van Rumst, en voor de kinderen wordt het dan erg 
laat.  

WAT IS VOOR JULLIE DE REDEN OM JULLIE 
VRIJWILLIG IN TE ZETTEN VOOR DE CLUB? 

Marianne: Ik doe het in de eerste plaats voor Robin. Hij is opgegroeid 
met basketbal, met Limburg United, en hij is reeds vrijwilliger bij Limburg 
United sinds het prille begin.  
En voor de liefde doe je véél hé. Dus ik ben hem gevolgd. Voor ik Robin 
leerde kennen had ik nog nooit een basketmatch gezien!

 Robin en Marianne zijn op 6 juni 2020 getrouwd. Het grote feest is 
uitgesteld tot 2021. Wij wensen hen een mooie toekomst samen!
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     Ready  for  
ª  tast�  experience 

Steeds weer i s Atelier V  met z ijn vernieuwende hedendaa gse keuken  
de betrouwbare culinaire partner voor uw bedr ijfsfeest , vergader in g, con gres of recept ie.  
De culinaire belev in g met oog voor presentatie, or i ginaliteit en kwaliteit  weerspiegelt  

onze pass ie voor het vak. Atelier V  zorgt steeds voor een unieke ervar in g. info@atelierv.be + 32 11 23 06 50 www.atelierv.be

BOUWKUNDIG 
ONDERHOUD 

MONITORING & 
QUICKSCAN

RENOVATIE

TECHNISCH 
ONDERHOUD 

w-care.be 

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

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

STAAT VOOR PASSIE. 
STAAT VOOR ENERGIE.
STAAT VOOR ACTIE.
STAAT VOOR GRENZEN VERLEGGEN. 
STAAT VOOR U. 

HOE STAAT U ERVOOR? 

ONTDEK HET OP 
BAMPSVERZEKERINGEN.BE
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8 VRAGEN AAN… 

We kunnen het belang van onze partners 
niet vaak genoeg benadrukken: zonder 
partners, geen Hubo Limburg United. 

Bij Hubo Limburg United werken we 
dan ook steeds op maat van het bedrijf, 
in een mix van visibiliteit, hospitality en 
networking. Maar we kunnen er helaas 
niet omheen dat afgelopen maanden 
voor elk bedrijf zijn impact hebben gehad  
en dat Covid-19 ook onze economie 
pijn heeft gedaan. Wat maakt het nu zo 
interessant voor bedrijven om partner te 
worden én te blijven in tijden van crisis? 
We vroegen aan 5 partners waarom zij   
  graag deel uitmaken van onze Impact  
      HLU Business Community. 

“Het is nu extra belangrijk om 
als bedrijf in the picture te blijven
en verder te bouwen aan de toekomst.”
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JAN BAILLIEN

Zaakvoerder bij “ e. baillien, interieur en afwerking” en 
“To Be, ontwerp en interieurdesign” - de partner voor 
de afwerking van uw interieur, die alles doet met eigen 
medewerkers, van ontwerp tot opkuis.

PARTNER SINDS? 

Seizoen 17-18 

HOE HEB JE KENNIS GEMAAKT MET HLU? 

In 2017 hebben we het spelershome mogen schilderen.

WAT IS VOOR JULLIE DE BELANGRIJKSTE REDEN OM PARTNER TE 
ZIJN BIJ HLU? 

Geweldige sfeer en aangename contacten voor, tijdens en na de wedstrijd. Het is eens iets anders dan 
voetbal om klanten mee naar toe te nemen!

WAT IS JE FAVORIETE HLU-MOMENT? 

Met de VIP-bus naar de halve finale van de Play Offs in Oostende! Een 
leuke uitstap waarbij ik een aantal partners op een andere manier heb 
leren kennen, alleen het resultaat van de wedstrijd was nét iets minder 
maar dat namen we er graag bij.

WELKE INSPIRERENDE QUOTE IS VAN 
TOEPASSING OP JULLIE BEDRIJF? 

“Een reputatie bouw je niet op met toekomstige beloftes.” - Henry Ford

HOE HEBBEN JULLIE DE CORONA-PERIODE 
ERVAREN? 

In de mate van het mogelijke werkten onze bedienden van thuis uit, onze 
mannen op de werven hebben we wel tijdelijk volledig laten stoppen 
voor hun eigen veiligheid. 

WAT IS VOOR JULLIE HET BELANG VAN 
NETWERKEN IN CRISISTIJDEN? 

Het is nu extra belangrijk om als bedrijf in the picture te blijven en verder 
te bouwen aan de toekomst. Dit geldt zowel voor het netwerkgebeuren 
als op vlak van naamsbekendheid, daarom zal ook volgend seizoen ons 
logo opnieuw op de truitjes staan. 

WELKE TIP ZOU JE MEEGEVEN AAN NIEUWE 
HLU PARTNERS? 

Probeer zeker vanaf de eerste dag naar de matchen te komen, stel dit 
zeker niet uit, want je weet niet wat je mist. En start zeker een babbel 
met de persoon die naast je zit in de tribune, dit kan de eerste van vele 
nieuwe vrienden worden. 
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YONTEC

STRAFFE DINGEN

DOEN ZIT IN ONS DNA

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

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

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

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

onlosmakelijk verbonden netwerk dat we op drie niveaus inzetten over

heel Vlaanderen: industrieel onderhoud, onderhoud op logistieke

installaties en facilitair onderhoud. Telkens met de allerbeste materialen

en volgens de strengste veiligheidseisen.

 

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

ter beschikking van onze werknemers. Bovendien is iedereen  bij

Yontec VCA-gecertifieerd en beschikt hij over veiligheidscertificaten

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

een hoogtewerker.

 

 

MAAK ELK MOMENT BIJZONDER

Welkom in onze wijnbelevingswinkel:
Hasseltsesteenweg +522 te 3700 Overrepen (Tongeren)

of op onze webshop 
www.christiaens-wijnhuis.be
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Genieten aan het water
Hoogbrugkaai 91 • 3500 Hasselt • 011/21 25 70 • info@westpunt.be • www.westpunt.be

Wist je dat SYNTRA business méér doet dan maatopleidingen verzorgen voor jouw bedrijf? 
Deze zomer start SYNTRA business met open zomertrainingen voor professionals. 

Van Power BI tot Excel en van lassen tot steigerbouw; 
wij zorgen voor tot in de puntjes afgewerkte opleidingen.  

Plan je deze zomer een vakantie in eigen land? Ga dan eens op daguitstap naar één van 
onze campussen. Het volledige aanbod zomeropleidingen vind je terug op onze website. 

MEER DAN 40 ZOMEROPLEIDINGEN

SYNTRA business kan vanaf deze zomer 
nog meer betekenen voor jou en je collega’s. 
Al onze opleidingen kunnen uiteraard ook 
steeds op maat van jouw bedrijf!
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DAVID DIELIS & MAARTEN OOMS

Zaakvoerders bij “Enerdo” - hét studiebureau in energie 
en bouwtechnieken dat advies en studies op maat levert 
met oog voor energie-efficiëntie, praktische integratie en 
duurzaamheid.

PARTNER SINDS? 

Seizoen 19-20 

HOE HEB JE KENNIS GEMAAKT MET HLU? 

We werden op een wedstrijd uitgenodigd door een bevriende businessrelatie.

WAT IS VOOR JULLIE DE BELANGRIJKSTE REDEN OM PARTNER TE 
ZIJN BIJ HLU? 

Het is een aangename manier om nieuwe contacten te leggen. Daarnaast leent een wedstrijdavond met 
diner zich er perfect toe om klanten uit te nodigen. 

WAT IS JE FAVORIETE HLU-MOMENT? 

Racen op het circuit van Spa-Francorchamps! Een top-ervaring waarbij je 
niet enkel iets uniek mee maakt, maar tussendoor ook andere partners 
kan leren kennen.

WELKE INSPIRERENDE QUOTE IS VAN 
TOEPASSING OP JULLIE BEDRIJF? 

“You miss 100% of the shots you never take.” 

HOE HEBBEN JULLIE DE CORONA-PERIODE 
ERVAREN? 

Voor ons was het een goede wake-up call, die ons de energie en tijd gaf 
om alle interne processen te evalueren en ons te verdiepen in de nieuwe 
trends op vlak van digitalisering. Ondanks dat het ook voor ons een 
rustigere periode was, hebben we zo goed als het volledige personeel 
aan het werk kunnen houden.

WAT IS VOOR JULLIE HET BELANG VAN 
NETWERKEN IN CRISISTIJDEN? 

Vooral nu wordt het duidelijk dat een uitgebreid netwerk van groot 
belang is. Je kan gelukkig deels terugvallen op de nauwe contacten die 
je afgelopen jaren hebt gelegd, maar zeker ook dient te onderhouden 
naar de toekomst toe.

WELKE TIP ZOU JE MEEGEVEN AAN NIEUWE 
HLU PARTNERS?

Blijf zeker plakken in de VIP lounge na de wedstrijd, want de leukste 
gesprekken vinden in de late uurtjes plaats! Daarnaast proberen wij zo 
vroeg mogelijk al in te plannen welke relaties wij voor welke wedstrijden 
uitnodigen, dat scheelt veel last minute werk.
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Kook in je eigen stijl

www.cozino.be
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FRANK ROMBOUTS

Bestuurder bij “Royal Crown” – dé one-stop shop voor de 
keuken- & interieurspecialist en elektrohandelaar 
Tevens gepassioneerd kunstenaar

PARTNER SINDS? 

Seizoen 18-19 

HOE HEB JE KENNIS GEMAAKT MET HLU? 

Op uitnodiging van Michiel Van Kelecom een wedstrijd bijgewoond en blijven plakken!

WAT IS VOOR JULLIE DE BELANGRIJKSTE REDEN OM PARTNER TE 
ZIJN BIJ HLU? 

De Business Community is toch wel een unieke samenstelling van topbedrijven, waar een vriend-
schappelijke sfeer hangt en men casual met elkaar omgaat. Daarnaast ben ik ook gewoon een grote 
basketbalfan en vind ik de sfeer bij HLU is enorm plezant. 

WAT IS JE FAVORIETE HLU-MOMENT? 

Zonder twijfel de halve finale van de Play Offs in Oostende van vorig 
seizoen met de party-bus! Persoonlijk vond ik ook de kunstworkshop 
een unieke ervaring, aangezien ik 20 partners wat kon bijbrengen over 
hedendaagse kunst en hen nadien mocht stimuleren om zelf creatief 
aan de slag te gaan met hun penseel!
Ook het evenement op Spa-Francorchamps was een belevenis om niet 
snel te vergeten!

WELKE INSPIRERENDE QUOTE IS VAN 
TOEPASSING OP JULLIE BEDRIJF? 

“ Teamwork makes the dream work.” 

HOE HEBBEN JULLIE DE CORONA-PERIODE 
ERVAREN? 
Wij hebben deze periode gebruikt om al onze interne processen door 
te lichten en inefficiënties eruit te halen. Door intensief lobbywerk heb 
ik de belangen van onze leden kunnen behartigen en hebben we hen 
een meerwaarde kunnen bieden op vlak van digitalisering en innovatief 
denken. Daarnaast hebben we tijd kunnen investeren in de opstart 
van Cozino, onze webshop waar je de beste designproducten voor de 
keuken terugvindt. Tenslotte zorgden deze bizarre omstandigheden dat 
de creativiteit in mij als kunstenaar nog extra getriggerd werd. We kunnen 
alleszins wel stellen dat er weinig is stilgezeten en dat we onze business 
op verschillende wijzen naar een hoger niveau hebben getild.

WAT IS VOOR JULLIE HET BELANG VAN 
NETWERKEN IN CRISISTIJDEN? 

Ik heb enorm veel gehaald uit het brainstormen en ervaringen uitwisselen 
met andere collega-ondernemers. Elkaar tips geven en samen creatief 
denken over hoe mee te gaan in deze wisselende tijden was én is nog 
steeds voor mij van onschatbare waarde.

WELKE TIP ZOU 
JE MEEGEVEN 
AAN NIEUWE HLU 
PARTNERS? 

Hou zeker je vrijdagavond vrij 
voor de thuismatchen, want je 
gaat ze niet meer kunnen missen!
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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

Begin het weekend goed met

DeWeek-
 watchers

Aan de ontbijttafel van 
Ruben Van Gucht schuift 
schoon volk aan. 
Samen met Ruben zetten 
ze gretig hun tanden 
in het nieuws van de 
voorbije week.

Aan de ontbijttafel van 
Ruben Van Gucht schuift 
schoon volk aan. 

Zaterdag van 8 u tot 10 u.
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ROBERTO PORCO

Zaakvoerder bij “Electro Technics” - specialist in het 
plaatsen van elektrische installaties, zonnepanelen, 
airco’s en warmtepompen.

PARTNER SINDS? 

Sinds het prille begin, seizoen 14-15 

HOE HEB JE KENNIS GEMAAKT MET HLU? 

Als ex-voorzitter van een Limburgse basketbalclub kon je dit interessante project natuurlijk niet missen. 

WAT IS VOOR JULLIE DE BELANGRIJKSTE REDEN OM PARTNER TE 
ZIJN BIJ HLU? 

Uiteraard grote liefhebber van de sport en een hart voor de club, maar ook zitten er al sinds dag 1 zeer 
interessante bedrijven in het HLU netwerk waar we graag deel van uitmaken.

WAT IS JE FAVORIETE HLU-MOMENT?

De bekerfinale in seizoen 16-17 tegen Oostende. Met meer dan 2000 
supporters zakten we af naar Vorst Nationaal. Ook al verloren we de 
wedstrijd, het blijft een moment om nooit te vergeten. 

WELKE INSPIRERENDE QUOTE IS VAN 
TOEPASSING OP JULLIE BEDRIJF? 

Half werk bestaat niet, daarom bieden wij onze klanten alle technieken 
onder 1 dak.

HOE HEBBEN JULLIE DE CORONA-PERIODE 
ERVAREN? 

Gelukkig hebben wij slechts een kleine terugval gehad en is de schade 
beperkt gebleven. Onze planning stond voor de lockdown al goed vol, 
maar natuurlijk zullen we de komende maanden meer duidelijkheid 
krijgen over het effect op lange termijn. 

WAT IS VOOR JULLIE HET BELANG VAN 
NETWERKEN IN CRISISTIJDEN? 

Door de jaren heen heb ik netwerken altijd zeer hoog ingeschat. Het 
gaat veel breder dan enkel klantenwerving, via je netwerk kom je ook 
terecht bij betrouwbare leveranciers, partners en andere bedrijven uit 
de sector.

WELKE TIP ZOU JE MEEGEVEN AAN NIEUWE 
HLU PARTNERS? 

Zet niet enkel de netwerkevents in je agenda, maar plan zeker ook een 
aantal wedstrijden in. De connecties die je legt tijdens de events, zie je 
bij de wedstrijden weer terug, hetgeen de relatie enkel versterkt.

©Kurt Vandeweert
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PROUD SPONSOR OF 

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.

RC-ADV-HLU-A5L.indd   1RC-ADV-HLU-A5L.indd   1 19/05/2020   14:1919/05/2020   14:19

De nieuwe Audi Q3 Sportback

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

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

*  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.

www.groepdelorge.be
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MICHAËL BARTHELS

Zaakvoerder bij “Dialex Biomedica” – invoerder en verdeler 
van medisch materiaal en producten voor infectiepreventie

PARTNER SINDS? 

Seizoen 15-16 

HOE HEB JE KENNIS GEMAAKT MET HLU? 

Een wedstrijd bijgewoond als gast en onmiddellijk verkocht door het totaalconcept en de beleving.

WAT IS VOOR JULLIE DE BELANGRIJKSTE REDEN OM PARTNER TE 
ZIJN BIJ HLU? 

De hospitality formule bij HLU is voor ons een grote meerwaarde. De combinatie van een mooi verzorgd 
diner, een spannende wedstrijd en de leuke sfeer achteraf is een concept dat bij onze zakenrelaties in de 
smaak valt. 

WAT IS JE FAVORIETE HLU-MOMENT?

De wedstrijden zijn steeds wel plezant om bij te wonen, maar vooral de 
wedstrijd eind vorig seizoen tegen Oostende is er eentje die me bij blijft. 
Na een zeer spannende match kon HLU in de slotminuut over Oostende 
springen en won de wedstrijd met een paar punten verschil. De ontlading 
en sfeer in de tribune was enorm, onze medewerkers spreken er soms 
nog van!

WELKE INSPIRERENDE QUOTE IS VAN 
TOEPASSING OP JULLIE BEDRIJF? 

“Together Everyone Achieves More”. Binnen Dialex Biomedica is het zeer 
belangrijk dat de medewerkers met een gezonde goesting en inzet komen 
werken.  We doen dan ook ons best om de team spirit hoog te houden en 
onze passie over te dragen.

HOE HEBBEN JULLIE DE CORONA-PERIODE 
ERVAREN? 

Als specialist in infectiepreventie met onze DAX en Clinell hand- en 
oppervlakte ontsmettingsproducten stonden we er natuurlijk middenin! 
Het was en is nog steeds een enorm drukke en hectische periode voor 
ons. Op enkele weken tijd moesten al onze processen omgegooid worden 
om te kunnen inspelen op de grote vraag van de markt en moesten 
we creatief omgaan met voorraden en leveringen. Onze medewerkers 
hebben zich deze periode dan ook 200% moeten inzetten, waar ik hen 
enorm dankbaar voor ben en waar ze zeker nog voor beloond worden.

WAT IS VOOR JULLIE HET BELANG VAN 
NETWERKEN IN CRISISTIJDEN? 

We hebben ons netwerk in de medische sector nog verder kunnen 
uitbreiden. Belangrijk voor ons was in eerste instantie dat we bestaande 
partners konden blijven servicen en zonder stockbreuk zouden vallen. 
Daarnaast kwam er plots ook de vraag van relaties uit andere sectoren, 
die zich nu ook moeten verdiepen in handhygiëne.

WELKE TIP ZOU 
JE MEEGEVEN 
AAN NIEUWE HLU 
PARTNERS? 

Je hoeft geen basketbalfanaat te zijn 
om partner te worden! Ik kan alleen 
maar aanraden om het absoluut 
een kans te geven en dan volgt alles 
vanzelf wel. Zowel de wedstrijden 
als de business community zijn zeer 
toegankelijk voor een breed publiek. 
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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

Tiensesteenweg 78/001, 3800 Sint-Truiden   011.48 73 60

Meer dan een sociaal secretariaat
ondernemingsloket | fonds voor zelfstandigen | sociaal 

secretariaat |  KidsLife kinderbijslag | human resources 

| sociaaljuridische begeleiding | rechtsbijstand

Meer dan een sociaal secretariaat
ondernemingsloket | fonds voor zelfstandigen | sociaal 

secretariaat |  KidsLife kinderbijslag | human resources 

| sociaaljuridische begeleiding | rechtsbijstand

www.groups.be
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Fin talent Fin overzicht Fin inzicht

Uw tijdelijke of
permanente

financiële expert

Uw waakzame adviseur
die het overzicht

behoudt

Uw inspirator die het
nieuwe financiële

inzichten biedt

Our talent, Your value

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

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

finvision.beAccountancy, controlling, reporting, transaction advisory, audit en fiscaliteit
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DE HELDEN VAN 

#vrijwilligers                     #unitedwestand
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biuro@cass.com.pl  | www.cass.com.pl

UW ONDERAANNEMER VOOR
STAALCONSTRUCTIEWERKEN
EN ALGEMENE BOUWWERKEN
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I S O L AT I E   I   V LO E R V E R WA R M I N G   I   C H A P E   I   F LO O R S E R V I C E 

TROTSE PARTNER

EEN SLAM DUNK VOOR
JE BOUW PROJECT?
Isola - al jaren trotse partner 
van Hubo Limburg United,

En je persoonlijke partner en expert 
voor isolatie, vloerverwarming, chape 
en vloeren
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KURINGERSTEENWEG 357, 3500 HASSELT
HASSELTWEG 201, 3600 GENK

.be

Ja
aan je dromen

68 69

 Met AFAS scoor je altijd!
           www.afas.be 

VAN KELECOM
advocaten

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

zonnepanelen

ventilatie

verwarming

airconditioning

BSX bv · Tessenderlosesteeweg 206 · 3583 Paal-Beringen · +32 (0)11 36 03 44 · www.bsxbv.be

• GROND- EN AFBRAAKWERKEN

• RENOVATIESLOOP

• SECANSPALENWANDEN

• BERLINERWANDEN

• PUTFUNDERINGEN

• PAALFUNDERINGEN

• GRONDANKERS

• MICROPALEN

• AANLEG PARKINGS

• RIOLERINGSWERKEN

• BETONCENTRALE

• CONTAINERDIENST
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G R O U P

M  RTENS

M A A K  V R I J B L I J V E N D  J E  A F S P R A A K  V O O R  E E N  O P M E T I N G

W I N K E L O M S E H E I D E  4 8 ,  2 4 4 0  G E E L  |  0 1 4  7 0  8 3  4 1  |  I N F O @ O R T H O S Y S T E M S . B E

W W W . O R T H O S Y S T E M S . B E

ORTHOPEDISCHE SCHOENEN

STEUNZOLEN
SPORTS MOTION LAB
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WE HOPE TO SEE YOU SOON 
IN THE ALVERBERG


