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Beste vrienden,

Ik trap een open deur in wanneer ik stel dat het voor Hubo Limburg United uitdagende tijden zijn.
Deze crisis raakt echter iedereen en het is dan ook belangrijker dan ooit dat we de handen in
elkaar slaan.
Als voorzitter prijs ik me gelukkig dat Hubo Limburg United kan rekenen op een hechte en
trouwe Business Community, naast ons legioen vrijwilligers en supporters. Meer dan 150
bedrijven hebben ook in deze wereldwijde crisis hun steun en geloof getoond in ons
project. Namens HLU wil ik ieder van hen daarvoor dan ook uitdrukkelijk bedanken!
Ik heb vertrouwen in de toekomst. De behoefte naar ontspanning en samen dingen te
beleven, is groter dan ooit. Sport- en business events zullen daar opnieuw een grote
rol in gaan vervullen. En laat HLU nu net die beiden uniek met elkaar verbinden!
Het speelveld voor onze mooie sport lijkt er volgend seizoen ook helemaal
anders uit te gaan zien. Het afgelopen jaar is er keihard gewerkt aan het
concept van de BeNe-league. België en Nederland slaan eindelijk de handen
in elkaar en schrijven sportgeschiedenis. Niet alleen breiden we hiermee
onze afzetmarkt uit tot een potentieel van 28,5 miljoen toeschouwers,
maar we krijgen plotsklaps een volwaardige competitie van minstens 20
professionele ploegen.
En laat ons eerlijk zijn…wat is er nu leuker dan de Hollanders op hun
doos te geven?
Uiteraard kijken we allen reikhalzend uit naar de dag dat we terug
met zijn allen in een volle Alverberg onze favoriete ploeg samen
kunnen aanmoedigen. Maar tot die dag, die er hopelijk snel
komt, connecteren we met elkaar digitaal via onze digitale
events én streaming van al onze wedstrijden.
Stay strong, stay safe and stay United!

Maarten Bostyn
voorzitter

“Stay strong, stay safe and stay United! ”
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10 VRAGEN AAN ONZE
NIEUWE SPELERS
We zetten dit seizoen sterk in op de ontwikkeling van
onze beloftevolle jonge Belgen. Om een competitief
team te vormen, hebben we ook wat hulp van buitenaf
aangetrokken.
Dicht bij huis vonden we Nederlander Sam
Huurman en Sloveen Nik Dragan,die voornamelijk
voor ons B team werden aangetrokken, maar ook
in het A team kunnen fungeren.
Over de grote plas rekruteerden we Canadees
Daniel Mullings en Amerikanen Luke
Knapke en Silas Melson.
In de vorige editie van ons clubmagazine
kon je al een interview met Luke Knapke
lezen. Deze keer laten we Sam, Nik, Silas
en Daniel aan het woord.

“One team One Dream!”

Silas Melson
Photo: Bart Borgerhoff
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VERTEL ONS EENS IETS OVER JE
THUISSTAD OF -DORP.
Sam: Ik ben geboren en opgegroeid in
Hoofddorp, een stad tegen Schiphol aan,
tussen Haarlem en Amsterdam in.
Nik: Ik kom uit Novo Mesto, Slovenië. Ik ben
opgegroeid in een dorpje genaamd Petelinjek,
10 minuten van Novo Mesto.
Novo Mesto is een mooie, kleine en rustige stad.
We hebben er twee grote fabrieken, die jullie
misschien kennen: het farmaceutisch bedrijf Krka,
een van de grootste farma-bedrijven in ZuidoostEuropa, en de wagenfabriek Revoz, waar
Twingo’s en Clio’s worden gemaakt voor
Renault. Het leukste aan Novo Mesto is dat
alles dichtbij is.
Silas: Ik kom uit Portland, Oregon, een van
de populairste steden van de Westkust
van Amerika. We zijn ook gekend als de
“vreemdste” stad aan de Westkust. Zoek het
maar eens op.
Daniel: Ik kom uit Canada, meer bepaald
Scarborough, Ontario. De Oostkant van
Scarborough was een harde en competitieve
omgeving om in op te groeien. Met hard
bedoel ik dat je een dikke huid moest hebben
om te overleven en te volharden.
Het is een multiculturele samenleving waar veel jongeren
ouders hebben die vanuit de Caribische eilanden of Afrika
geëmigreerd zijn. Het is een ware smeltkroes van rassen en
etniciteiten.

WANNEER EN WAAROM BEN JE
BEGONNEN MET BASKETBAL?

basketbalcoaches die ik ken. Hij was de coach van een van de beste
power forwards in de geschiedenis van Euroleague, Matjaž Smodiš.
Wel, mijn buurman zag dat ik groot en sterk was en nodigde me uit
voor een training. Ik ben toen op slag verliefd geworden op basketbal.
Silas: Ik speelde al basket toen ik een baby was. Ik ben in competitieverband begonnen toen ik 7 was. Ik heb het altijd heel leuk gevonden
om te doen en ik ben erg competitief ingesteld.
Daniel: Ik ben begonnen met hoopen toen ik 8 à 9 jaar oud was. Het
begon op school: ik zag de oudere kinderen buiten spelen en wou
meedoen. Mijn oudere nicht speelde ook basketbal en ook dat heeft
me gestimuleerd.

WAT IS HET HOOGTEPUNT VAN JE
BASKETBALCARRIÈRE TOT NU TOE?
Sam: Mijn hoogtepunten uit mijn nog korte carrière zijn de
twee Europese kampioenschappen die ik heb gespeeld met het
Nederlandse team. Bij mijn eerste EK heb ik een zilveren medaille
gewonnen.
Nik: De 3de plaats behalen in het Europees Kampioenschap U16
divisie B. We kwalificeerden ons voor divisie A. Ik was ook bij
de starting 5 van het toernooi.
Silas: Het hoogtepunt van mijn carrière was bij de
Final Four van de NCAA geraken. Ik was verbaasd over
de grootte van het stadion en de hoeveelheid mensen
die naar ons kwamen kijken.
Daniel: Ik heb er een aantal: als eerstejaarsstudent
in college een triple double halen staat zeker
bovenaan de lijst. Daarnaast ook de eerste keer een
kampioenschap winnen als prof in Finland. Ook de
award van Verdedigende Speler van het Jaar, die ik
vorig jaar in Israël verdiende, hoort in de lijst.

Sam: Ik ben begonnen met basketballen toen ik 10 jaar
oud was. Daarvoor heb ik gevoetbald, maar dat was
niet echt een succes. Mijn vader heeft vroeger ook
altijd gebasketbald en kon mij overtuigen om ook te
beginnen. Sindsdien kan ik niet meer zonder.
Nik: Ik ben begonnen met basketbal op mijn 8ste.
Mijn buurman is Slavko Seničar, een van de beste
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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 vloerafwerking.

De gekende naam
met nog meer
comfort.
wordt ISOLA

zonnepanelen
14

I S O L AT I E I V L O E R V E R W A R M I N G I C H A P E I F L O O R S E R V I C E

airco

verwarming

ventilatie
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WELKE BASKETBALSPELER IS JOUW
VOORBEELD EN WAAROM?
Sam: LeBron James is mijn voorbeeld. Sinds ik begonnen ben met
basketballen is hij de beste speler van de wereld. De manier waarop
hij voor zijn sport leeft en het feit dat hij zelfs op deze leeftijd nog
altijd de beste speler is, is toch wel heel erg bijzonder.
Nik: Ik heb altijd erg opgekeken naar Kobe Bryant, omwille van zijn
werkethos en mentaliteit. Hij is mijn idool. Op mijn positie kijk ik
vooral naar Olympiacos-speler Giorgios Printezis. Hij is een slimme
en talentvolle speler.
Silas: Ik kijk op naar Kobe Bryant, hij is mijn favoriete speler aller
tijden. De manier waarop hij het spel benaderde en zijn werkethos,
geweldig. Ook buiten het basketbal had hij een enorm positieve
impact op mensen. Wat hij ook deed, hij vulde de ruimte, ook al
was dat via een televisiescherm.
Daniel: Ik heb niet echt een voorbeeld, maar voor het moment
volg ik nauwgezet Derrick Rose, omwille van zijn verhaal doorheen
zijn carrière en waar hij voor staat. Hij stond aan de top, hij had
het allemaal, en kreeg dan te maken met een hele reeks blessures.
Maar hij bleef ervoor gaan en sloot zich af voor de kritiek van de
buitenwereld. Hij leerde te focussen op zijn mentale gezondheid en
integreerde dit in zijn herstel en zijn comeback. Toen hij gekwetst
raakte heeft hij zijn manier van spelen ietwat moeten aanpassen
om het draaglijker te maken voor zijn lichaam. Ik herken mijn eigen
verhaal en de weg die ik heb afgelegd in zijn verhaal, ze zijn erg
gelijkaardig.

WAAR ZIE JE JEZELF BINNEN 10 JAAR?
Sam: Dat vind ik een moeilijke vraag. Ik hoop dat ik me goed
ontwikkeld heb als speler en bij een mooie club speel.
Nik: Binnen 10 jaar wil ik in Euroleague spelen.
Silas: Binnen 10 jaar zie ik mezelf mijn professionele carrière
voortzetten in de NBA of de Euroleague. Ik zie mezelf dan ook met
mijn eigen gelukkig gezin om voor te zorgen en van te houden.
Daniel: Ik zie mezelf binnen 10 jaar als de eigenaar van een aantal
bedrijven. In de komende 10 jaar zie ik de zaadjes die ik nu aan
het planten ben, groeien tot iets waar ik anderen mee kan helpen,
waarmee ik hen kansen kan geven die ze anders niet gehad zouden
hebben.
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Nik Dragan
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ER IS EEN SPREEKWOORD
DAT ZEGT: YOU ARE THE
AVERAGE OF THE FIVE
PEOPLE YOU SPEND THE
MOST TIME WITH. WIE
ZIJN DE 5 BELANGRIJKSTE
PERSONEN IN JOUW LEVEN?
Sam: De 5 belangrijkste mensen in mijn leven,
zijn mijn ouders, mijn twee zussen en mijn
vriendin.
Nik: Dat is heel moeilijk, want er
zijn veel meer dan 5 belangrijke
personen in mijn leven. Als ik
moet kiezen: mijn familie,
mijn beste vriend Jure
Ličen en mijn vriendin
Urška. Zij geven mij
elke dag de nodige
kracht.
Silas: Ik heb veel
mensen in mijn
leven die heel
belangrijk
zijn. Het is te
moeilijk om er
slechts 5 op te noemen. Mijn naaste familie
in haar geheel is het belangrijkst voor mij.
Het enige dat ik boven mijn familie stel, is
God. Zonder mijn familie zou ik lang niet zo
sterk zijn.
Daniel: Mijn dochter, mijn moeder en
aantal hechte vrienden en familieleden.

HOE HEB JE JE VERBLIJF IN HASSELT
ERVAREN TOT NU TOE?
Sam: Mijn verblijf in Hasselt heb ik goed ervaren. Ik vind het een leuke
stad en heb mijn weg goed kunnen vinden.
Nik: Geweldig! Aanvankelijk dacht ik dat het moeilijk zou zijn, omdat
het mijn eerste keer in het buitenland is. Maar ik heb veel gehad
aan Benny en Peggy en Luc en Carine. Ze nodigden me uit voor een
lunch en ze namen me mee naar een kasteel om bier te drinken
(kasteelbrouwerij Ter Dolen nvdr). En ja, ik kan zeggen dat het bier in
België sterker is dan in Slovenië.
Ik hou ook heel erg van Belgische wafels. Die van Peggy zijn de beste
trouwens!
Silas: Jammer genoeg is Covid een enorme beperking voor mijn
toeristische uitstappen, maar ik heb al kunnen genieten van de mooie
stad Hasselt.
Daniel: Tot nu toe is het vooral een interessante ervaring geweest
omwille van Covid, waardoor we niet echt vrij kunnen bewegen en
genieten van alles wat de stad en het land te bieden hebben. Maar ik
maak er het beste van en hoop dat alles snel weer opent, zodat ik mijn
ervaringen kan uitbreiden.

WAT IS JE FAVORIETE PLEK OF JE FAVORIETE
BEZIGHEID IN HASSELT?
Sam: Basketballen! Daarbuiten vind ik het leuk om uit eten te gaan,
restaurantjes te ontdekken en lekker te eten, zodra alles weer open is
natuurlijk.
Nik: Voor het moment, nu alles gesloten is, ga ik het liefst wandelen
langs het kanaal als we vrij hebben. Dat vind ik heel ontspannend.
Silas: Tot nu toe, ga ik graag wandelen in en rond het stadscentrum en
“fietsen door het water”. Zodra alles weer open is, zal ik zeker vaker op
pad gaan.
Daniel: Tot nu toe is mijn favoriete activiteit, buiten hooping, wandelen
in het stadscentrum. Het is goed om te bewegen en ook goed voor mijn
mentale gezondheid.

Sam Huurman
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Hypotheken

Verzekeren

Persoonlijk
advies

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

Wij geloven in
teamwork

“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

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

Industriebouw Retail Kantoorbouw
www.jaraco.be

Kinepolis Business Belgium

26/11/2019 14:14
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HOE HOU JE JEZELF MENTAAL EN FYSIEK
GEZOND TIJDENS DEZE VREEMDE
CORONATIJD?
Sam: Gelukkig kunnen wij tijdens deze vreemde tijd wel nog
trainen en ons voorbereiden op de start van het seizoen.
Nik: Ik praat veel met mijn familie, mijn vriendin en mijn vrienden.
We zitten allemaal in hetzelfde schuitje en we houden elkaar positief.
Silas: Door positief te blijven en grootsheid te manifesteren. Ik
probeer ook aanzienlijke dankbaarheid te tonen omdat er heel wat
mensen zijn die het minder goed hebben dan ik.
Daniel: Om mentaal gezond te blijven doe ik aan
mediteren en lezen en werk ik aan mijn Unlocked
Soulz merk. Ik luister ook veel muziek en ik praat
zoveel ik kan met mijn dochter via FaceTime.
Voor mijn fysieke gezondheid ga ik graag naar
de gym om te trainen.

YOUR PARTNER IN
SOUND, LIGHT & VIDEO
WWW.SSLRENT.BE

WAT IS JOUW
LEVENSMOTTO OF
FAVORIETE QUOTE?
Sam: : Hard werken wordt beloond.
Nik: Werk hard, blijf geloven, blijf positief,
hoe moeilijk dat soms ook is, geef nooit
op en stop nooit met dromen.
Silas: Water the Bamboo, vertaald: Geef
de bamboe water (dit is een metafoor
voor individueel succes en teamsucces,
beschreven in een boek van Greg Bell,
nvdr)
Daniel: Mijn levensmotto: Never get too high
with the highs and never get too low with the
lows.
Blijf consistent, ongeacht de situatie.
Mijn favoriete quote: “De ultieme maatstaf voor een
man is niet waar hij staat op momenten van comfort
en gemak, maar waar hij staat in tijden van uitdaging
en controverse.”
Martin Luther King Jr.
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TOTAALPROJECTEN

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

ZORGELOOS VERBOUWEN MET
EEN ERKENDE AANNEMER

communication & design

“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.

#logo #huisstijl #website #magazine
#one2one #network #connecteren
www.dmotion.eu

Kunstlaan 18, 3500 Hasselt T. 011 21 30 69 F. 011 26 19 62
info@anadyr.be www.anadyr.be
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DE EVOLUTIE VAN
ASSISTANT COACH RAY
De goedlachse en sympathieke Tongenaar Raymond
Westphalen, bij de club en de spelers beter gekend als
“Ray”, is gestart aan zijn derde seizoen als assistent
coach bij Hubo Limburg United.
Sinds hij begon is er heel wat gebeurd: er waren
een aantal head coach wissels en in maart kwam
corona roet in het eten strooien.
We vroegen ons af hoe deze gebeurtenissen
hem beroerd hebben.

“Ik heb de Lockdown nuttig besteed. “
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RAY, DIT IS JE DERDE SEIZOEN
ALS ASSISTANT COACH BIJ HUBO
LIMBURG UNITED.

kon dat bij mij enorm stimuleren. De in game coaching vond ik sterk
van Brian en wat me vooral bijgebleven is, is dat je als coach lef moet
hebben om soms anders te denken.

IN DIE DRIE SEIZOENEN HEB JE
MET DRIE VERSCHILLENDE HEAD
COACHES SAMENGEWERKT: GREG
GIBSON, BRIAN LYNCH EN
NU SACHA MASSOT.

Sacha verwacht veel van zijn assistenten en dat komt voor mij op
een geschikt moment na de twee voorbije seizoenen. Zijn sterkte is
vertrouwen geven. Hij verwacht veel van mij en ook van zijn spelers,
maar hij geeft ons ook het vertrouwen. En hij neemt geen blad voor de
mond, hij is rechttoe rechtaan. Dat apprecieer ik enorm.

ZE HEBBEN ONGETWIJFELD
ELK EEN ANDERE AANPAK. HOE HEB JE ELK
VAN DEZE SAMENWERKINGEN ERVAREN?
Ik heb het voorrecht gehad om met
twee ervaren en goede coaches
samen te werken, en ook dit seizoen
heb ik met Sacha weer het geluk een
enthousiaste en slimme head coach
te hebben.
De diversiteit is voor mij heel leerrijk
en interessant geweest.
De bagage die ik de voorbije jaren heb
meegekregen, kan je niet leren uit
een cursus. Een pragmatische flow
zal ik het in baskettermen noemen. Dat
is gewoonweg geweldig als je, zoals ik,
iemand bent die een pragmatische aanpak
prefereert.
Het leuke is dat elke coach me iets nieuws en
iets anders heeft bijgebracht.
Greg is een op en top gentleman, een man
die on- en offcourt goede principes heeft,
zowel in de sport als in het echte leven. Van
hem heb ik veel geleerd over hoe je omgaat
met situaties in de sportwereld en hoe je de
mens in de speler benadert.

IN WIENS AANPAK KAN JE JE HET BESTE
VINDEN?
Het klinkt misschien als een diplomatisch antwoord, maar voor mij
was elke aanpak de juiste op het betreffende moment. De aanpak van
Sacha is ideaal voor de fase waarin ik nu zit in mijn carrière. Ik krijg veel
verantwoordelijkheid.
Gregs aanpak was voor mij in mijn eerste jaar de beste die ik op dat
ogenblik kon wensen. Werkethiek en integriteit droeg hij hoog in het
vaandel. Via hem heb ik de sportwereld leren kennen.
Brian kwam tussen Greg en Sacha en heeft mij op vlak van “X’s and O’s
“ sterker gemaakt. Dankzij hem heb ik ook gezien hoe ik de zaken graag
voor mezelf georganiseerd wil zien.

HOE ZIE JE ZELF JE EVOLUTIE ALS COACH VAN
BIJ JE START BIJ HUBO LIMBURG UNITED TOT
NU?
Positief. Het eerste jaar was best stevig omdat je de job moet leren
kennen. Je hebt wel een idee en een beeld van de job, maar ik kan wel

Bij Brian vond ik de talloze gesprekken
over creativeit in offense
schitterend. Hij heeft
een geweldig creatief
basketbalbrein en hij
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zeggen dat het anders is dan men denkt. Wie hier aan begint met een 9 to
5 mentaliteit, komt bedrogen uit. Mijn ervaring op mijn vorige job, heeft me
hierin enorm geholpen. Ik heb altijd een flexibele werkmentaliteit gehad, dat
heb ik meegekregen van mijn ouders, en bovendien leer ik graag bij, op alle
vlakken.
Maar eerlijk, dat eerste jaar… ik heb af en toe zwarte sneeuw gezien. Niet
alleen het werk bij de A-ploeg was er, maar ik was ook head coach van het
development team in TDM1. De steun die ik thuis kreeg, de steun en het
vertrouwen van de voorzitter en de coach gaven me elke dag energie. En
dat geldt vandaag de dag nog steeds zo.
Momenteel sta ik sterker in mijn schoenen en heb ik bepaalde automatismen
gekweekt, waardoor ik de job slimmer en efficiënter aanpak. Nu ben ik
rustiger, gecontroleerder en sterker voorbereid, waardoor ik situaties
beter kan inschatten en aanpakken. Dat straal je ook uit naar je collegacoaches en naar de spelers. Dat maakt het coachen ook makkelijker.

HET EINDE VAN SEIZOEN 2019-2020 KWAM
HEEL PLOTS.
HOE HEB JIJ DIT ERVAREN EN WAT HEB
JE GEDAAN TIJDENS DE LOCKDOWN OM
JEZELF BEZIG TE HOUDEN?
Ik zit nog steeds op mijn honger wat betreft het seizoen 20192020. Wat hadden we kunnen realiseren? Dat is een vraag die
toch nog altijd door mijn hoofd speelt.
Ik heb de Lockdown nuttig besteed. Een vreemde periode in
het begin, want na 2 jaar continu bezig zijn, had ik plots zeeën
van tijd.
Zelf ben ik terug intenser beginnen sporten en heb ik een
kleine liefde ontdekt in wielrennen. Dat kwam goed uit want
ik mocht gerust enkele kilo’s kwijt (lacht). Ondertussen staan
we op -12kg.
Door de tijd die ons gegeven is, ben ik echt terug kleine
dingen gaan doen waar je tijdens een seizoen minder of geen
tijd voor hebt: koken, lezen, series volgen, opruimwerken in
huis, documentaires bekijken… Ik leer ook graag bij, dus ik
heb mij verdiept in enkele online opleidingen zowel basketals niet-basket-gerelateerd.
Tijdens de lockdown heb ik veel voorbereidend werk gedaan
voor mijn job als coach. Het verder uitwerken van mijn eigen
basketbalfilosofie, nadenken over situaties, en dergelijke. Dit is
een zeer goede periode geweest voor mij, een periode van rust,
ontspanning, reflectie en ontdekken. Ik ben er sterker uitgekomen.
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INMIDDELS ZIJN OOK DE TRAININGEN VAN
HET B TEAM WEER STIL GELEGD. WAT
ZIJN DE GEVOLGEN HIERVAN VOOR JOU EN
VOOR DE SPELERS VAN HET B TEAM?
IEen jammerlijke zaak, voornamelijk voor de jeugdspelers. Zij krijgen
nu geen kansen om zich te tonen op het TDM1-niveau en missen
hierdoor ook kostbare tijd om progressie te maken.
Voor mij is het coachen van deze mannen en het missen van de
competitie een gemis voor mijn persoonlijke coachontplooiing.
Maar nogmaals, het is veel erger voor de spelers zelf.
Het voordeel dat we dit jaar hebben, is dat het merendeel van de
B-spelers dubbelt bij de A-ploeg en zij hier volop hun kansen krijgen
en dat vind ik heel belangrijk. Met die spelers zet ik mijn rol dus
gewoon verder, maar dan als assistent.
Ik vind het wel belangrijk dat we zo snel mogelijk ook met de B-ploeg
terug competitie kunnen spelen, want ook al krijgen ze kansen bij de
A, bij de B is het platform om zichzelf te tonen en vertrouwen op te
doen voor de meeste spelers nog het grootst.
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WAT ZIJN JOUW PERSPECTIEVEN VOOR DE
REST VAN HET SEIZOEN VOOR HET A TEAM?
Ook al zijn we jonger, we mogen de lat gerust hoog leggen. De top 4 is
onze ambitie en daar sta ik ook 100% achter. Met minder zouden niet
alleen ik, maar ook de groep en de andere coaches teleurgesteld zijn.
We hebben een minder aantal imports dan andere jaren, maar het zijn
stuk voor stuk kwalitatieve imports. Daarbovenop zijn we op en top
Belgisch getint met Desiron, Mukubu, Depuydt, Marnegrave en Dedroog.
Toch niet de minste Belgen op onze basketbalvelden. Dit alles aangevuld
met jong geweld!
Ik zie ons groeien doorheen het seizoen. De jonge spelers moeten nog
veel leren, maar gaan dat ongetwijfeld doen. Dat zal met vallen en
opstaan zijn, maar het begint met het besef dat hun rol even belangrijk
is als die van eender welke andere speler van de ploeg en dat ze hun
verantwoordelijkheid moeten leren nemen in hun rol.
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Met AFAS scoor je altijd!
www.afas.be

adv_Bisar-R2Livin_201201.indd 1

1/12/2020 14:50

VAN KELECOM
advocaten
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KIJK MEE IN DE
SPELERSHOME

Sinds seizoen 2017-2018 huisvesten we 8
spelers van onze ploeg in de spelershome
op de Kempische Steenweg in Hasselt. De
voormalige kantoorgebouwen van Groep
Heeren (Hubo) werden omgebouwd in
woonvertrekken voor onze spelers:

3 studio’s met keuken, woonruimte,
slaapkamer en badkamer en 5
kamers met badkamer, en op
het gelijkvloers een grote
gemeenschappelijke
woonruimte en keuken.
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VOOR DE VERBOUWING KONDEN WE BEROEP DOEN
OP HEEL WAT PARTNERS

interieur en afwerking

Ook tijdens het seizoen houden
zij de home netjes en staan ze
klaar voor de spelers wanneer er
een probleem is. Zoals jullie zien
op de foto’s is de home helemaal
ondergedompeld in de kerstsfeer.
Ook dat is het werk van onze
vrijwilligers!
Paola en Peggy

Benny

Marc

Jullie zijn ongetwijfeld benieuwd
om te weten hoe de home er
vanbinnen uitziet. Daarom laten
we jullie in deze editie van ons
clubmagazine binnenkijken in de
spelershome.
In elke off-season periode wordt
de home grondig gepoetst en
opgeknapt waar nodig, vooraleer
de nieuwe spelers er weer
intrekken. Hiervoor kunnen we
steevast rekenen op onze drie
trouwe vrijwilligerskoppels Luc en
Carine, Benny en Peggy en Marc
en Paola. (Carine is er wegens
gezondsheidsredenen helaas niet
meer bij, maar heeft zich jarenlang
ingezet voor onze spelers.)
Luc en Carine
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Genieten op een
unieke locatie
Hoogbrugkaai 91 • 3500 Hasselt • 011/21 25 70 • gilles@west-punt.be • www.west-punt.be
Naamloos-4 1

17/12/2019 21:29:06

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!
Contacteer ons via z-coach@dezigeuner.com
met vragen over verhuur bus en social
distancing.

find
us on
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Industrielaan 7 • 3590 Diepenbeek
info@dezigeuner.com • 011 35 04 04
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8 VRAGEN AAN …
Dat 2020 een raar jaar was, daar kunnen we niet omheen.
Meer dan ooit zijn wij als club onze partners dankbaar
voor hun steun en vertrouwen, want zonder partners,
geen Hubo Limburg United.
Samen met hen blikken we even terug op hun
geschiedenis bij HLU en op afgelopen jaar, maar
kijken we ook vooruit,naar wat 2021 te bieden heeft.
Benieuwd naar hun ervaringen en tips? Lees hier
het verhaal van 4 trouwe partners van de Impact
HLU Business Community.

“De wedstrijd is pas gespeeld
als de buzzer gaat.”
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De bekerfinale tegen Oostende in 2017. Vooral de volksverhuizing
van Limburg naar Vorst Nationaal. Geweldige sfeer. Jammer dat we
toen op het veld een off-day hadden. Daarnaast de verrassing en het
enthousiasme dat ik telkens ervaar bij gasten die voor het eerst meegaan
naar het diner en de wedstrijd. Telkens spreken ze van ‘ongelooflijk’,
‘nooit meegemaakt’, ’super’, ‘tof’,…

WELKE INSPIRERENDE QUOTE IS VAN
TOEPASSING OP JULLIE BEDRIJF?
‘Teamwork makes winners’.

WAT WAS VOOR JULLIE HET
HOOGTEPUNT VAN 2020?
Dat is een moeilijke vraag in toch wel het moeilijkste jaar voor onze
samenleving sinds de oorlog. Mogen we nu van hoogtepunten spreken,
op een moment waar zoveel mensen en ondernemingen het zo moeilijk
hebben? Ik hou het op een aantal architectuurwedstrijden die we
wonnen het voorbije jaar.

WAT ZIJN JULLIE VOORUITZICHTEN VOOR 2021?
Aangezien wij vooral met langlopende projecten bezig zijn, hebben
wij voorlopig geen schade of nadeel van de corona-crisis. Onze
vooruitzichten zijn dus positief. Wat de vooruitzichten in de verdere
toekomst zijn, is moeilijk in te schatten, maar ik veronderstel dat de
overheid blijft investeren in scholenbouw, sociale woningbouw, publieke
gebouwen,…..

JEF VANDEKERKHOF
Architect-zaakvoerder bij “architekt-nburo” – een polyvalent architectenbureau
met een creatief team dat dagdagelijks probeert om de leefomgeving van mensen
aangenaam te maken.

WELKE TIP ZOU JE MEEGEVEN AAN
COLLEGA-ONDERNEMERS?
Creatief zijn en niet opgeven. De wedstrijd is pas gespeeld als de buzzer
gaat!

PARTNER SINDS?
De opstart van de club in 2014.

HOE HEB JE KENNIS GEMAAKT MET HLU?
Via onze vorige gouverneur Herman Reynders, die op geregelde tijdstippen een aantal mensen samen
riep om over basket en de baskettoekomst in Limburg te babbelen en na te denken. (Als voorzitter van
Bree Basket en grote liefhebber van de sport is Jef een ambassadeur van het Limburgs basketbal.-nvdr)

WAT IS VOOR JULLIE DE BELANGRIJKSTE REDEN OM
PARTNER TE ZIJN BIJ HLU?
De basketmicrobe in eerste instantie, maar eigenlijk de ganse beleving voor, tijdens en na een wedstrijd.

WAT IS JE FAVORIETE HLU-MOMENT?
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Alle bedrijfsdiensten
onder één dak!

H O E STAAT U E RVO O R?
ONTDEK HET OP
BAMP SV E RZE KE RIN G E N.BE

Zorgeloos investeren in Spaans vastgoed
Spaargeld dat stilstaat wordt langzaam minder waard.
Breng uw vermogen in beweging en kies voor beleggen
vanuit een gestructureerd plan.
Ceder Invest begeleidt u van A tot Z.

info@clbgroup.be
www.clbgroup.be

T 011 31 23 41
F 011 31 45 67

Industrieterrein Kolmen 1085
3570 Alken

Onze partners

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

cwbgroup.be

passionworksbetter.be

behindyourbusiness.be

descon.online

enviro-eng.be

Crunch Time
Wanneer het er ècht toe doet kan je maar beter aan de
juiste kant staan. ConSenso Advocaten speelt al jaren
mee op het allerhoogste niveau. Ons team van ervaren
verdedigers, aanvallers en spelverdelers omringen jullie
in alle situaties. United als jullie.

Kantoor Genk
Henry Fordlaan 47, B-3600 Genk
T +32(0)89 32 29 10

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

www.consenso.be • info@consenso.be
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WAT IS JE FAVORIETE HLU-MOMENT?
Zonder twijfel de business trip naar Miami in 2019, met als hoogtepunt het
aperitief op de boot. De editie naar LA is dit jaar niet kunnen doorgaan,
maar ik kijk alvast uit naar 2021!

WELKE INSPIRERENDE QUOTE IS VAN
TOEPASSING OP JULLIE BEDRIJF?
? “Talent wins games but teamwork & intelligence wins championships”
- Michael Jordan

WAT WAS VOOR JULLIE HET
HOOGTEPUNT VAN 2020?
In eerste instantie dat in mijn omgeving iedereen gezond is gebleven.
Daarnaast mogen we ook van geluk spreken dat onze sector -tot nu
toe- min of meer stabiel is gebleven en dat we toch nog altijd nieuwe
samenwerkingen hebben opgezet, waaronder met een aantal mooie
bedrijven van de Impact HLU Business Community. We hebben tijdens
de eerste lockdown van de gelegenheid gebruik gemaakt om ons HR
beleid te evalueren, met advies van Flexorius, en kregen hiervoor veel
appreciatie van onze medewerkers.

WAT ZIJN JULLIE VOORUITZICHTEN VOOR 2021?
We hebben veel ambitie! Er liggen plannen op tafel om een tweede
kantoor te openen in Midden-Limburg, waardoor we onze portefeuille in
de hele provincie nog beter van dienst kunnen zijn.

WELKE TIP ZOU JE MEEGEVEN AAN
COLLEGA-ONDERNEMERS?

MANU CASTRO

Commercieel & technisch verantwoordelijke bij “DHS Insurance Group” dé onafhankelijke verzekeringsmakelaar voor bedrijven, zelfstandigen en ondernemers.

De boodschap nu is vooral met de voeten op de grond blijven, maar
soms toch ook “out of the box” te durven denken. We kunnen hier enkel
door als we flexibel zijn en samenwerken. Daarnaast blijft “leven en laten
leven” absoluut mijn uitgangspunt, elkaar iets gunnen en de economie
draaiende houden is nu prioritair. Een sterk netwerk bewijst in deze
tijden nog meer zijn kracht.

PARTNER SINDS?
Seizoen 2017-2018

HOE HEB JE KENNIS GEMAAKT MET HLU?
Al in de beginjaren van de club een wedstrijd bijgewoond op uitnodiging van een partner en zo in de
business community gerold. Nadien heeft DHS de kans gekregen om het verzekeringsdossier van de club
te mogen behartigen, wat we vandaag de dag nog steeds doen.

WAT IS VOOR JULLIE DE BELANGRIJKSTE REDEN OM
PARTNER TE ZIJN BIJ HLU?
De goed georganiseerde business events en de losse sfeer waarin je andere partners kan ontmoeten zijn
een grote meerwaarde. Maar ook de hospitality is top om klanten mee naar toe te nemen.
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Klaar voor een
andere positie?

The Value Builders:
allen experts, samen sterker

Scoor met IMPACT
een nieuwe job!

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

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

Vezerlaan 1/1 • 3540 Herk-De-Stad • T. 013 29 74 45
hello@ﬂexorius.hr • ﬂexorius.com
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www.impact.be
techniek | bouw | office
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WAT IS JE FAVORIETE HLU-MOMENT?
Wedstrijden tegen Oostende en Antwerpen zorgen voor een geweldige
sfeer en spanning. Daarnaast kunnen we events met de business
community zoals Testen van Mercedes AMG – BMW M en racen op het
circuit in Francorchamps zeker ook smaken. Door HLU kregen we de
kans een bezoek te brengen aan plaatsen waar je in het dagelijkse leven
normaal gezien niet vertoeft, zoals de gevangenis van Hasselt, het ZOL,…

WELKE INSPIRERENDE QUOTE IS VAN
TOEPASSING OP JULLIE BEDRIJF?
“Our talent, your value” is onze baseline, maar ook “ You’re only as good
as the people who work for you” vinden we een hele sterke quote die op
ons van toepassing is.

WAT WAS VOOR JULLIE HET
HOOGTEPUNT VAN 2020?
Het was een bizar jaar. Hetgeen onwerkelijk werd beschouwd – maar
toch ooit voor gevreesd - werd realiteit, een pandemie gevolgd door een
lockdown van België, Europa, de hele wereld. Beide voetjes terug op de
grond, de wereld was misschien wel een te grote rollercoaster geworden.
Enerzijds ondernemingen die gesloten werden en woelige/moeilijke
tijden kennen, en anderzijds sectoren die het nog nooit zo goed gedaan
hebben. Dit geeft een heel dubbel gevoel. Onze sector heeft een zeer
drukke periode gekend.

WAT ZIJN JULLIE VOORUITZICHTEN VOOR 2021?
JURGEN JACKERS EN DIRK BLANPAIN
Vennoten bij “Finvision” - de betrouwbare en oprecht betrokken
financiële partner voor ondernemers en ondernemingen in België, van financieel overzicht tot financieel
inzicht, een breed pakket aan financiële diensten.

PARTNER SINDS?
Seizoen 2017-2018

HOE HEB JE KENNIS GEMAAKT MET HLU?
We werden op een wedstrijd uitgenodigd door een leverancier en hadden al snel de smaak te pakken.

WAT IS VOOR JULLIE DE BELANGRIJKSTE REDEN OM
PARTNER TE ZIJN BIJ HLU?
Een wedstrijd met diner is een heel fijne setting om klanten en relaties eens buiten de werkuren en
-omgeving beter te leren kennen. We vinden er de juiste balans tussen spel en netwerking. Zeker in de
business lounge ontstaan er na de wedstrijden boeiende gesprekken met nieuwe en bestaande contacten.
Het is er zeer laagdrempelig om in contact te komen met nieuwe mensen.
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Wij breiden onze werkregio uit naar de Kempen, wat voor ons een logische
stap is aangezien hier veel opportuniteiten liggen. De dienstverlening
zal identiek zijn aan het aanbod dat we vandaag in Limburg bieden.
Daarnaast blijven we hard timmeren aan de weg om onze groeiambities
op een organische manier te realiseren.

WELKE TIP ZOU JE MEEGEVEN AAN
COLLEGA-ONDERNEMERS?
Door de coronacrisis is het belang van overzicht en inzicht in jouw cijfers
én een sterk netwerk nog duidelijker geworden.
Zorg dat je wordt bijgestaan door een financiële
bedrijfscoach en investeer tijd in het verdiepen van
jouw connecties. Meer dan ooit ervaren we dat het
belangrijk is je te omringen met de juiste mensen.
Blijf niet bij de pakken zitten en probeer in je
business creatief te zijn waardoor nieuwe markten,
niches ontdekt worden.
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Simons4

S4

Simons 4
Fashion For Men
Hoogstraat 44 - 3960 BREE
Tel : 089/23 11 70

Fashion For Men

Casual - Trendy - Jeans - Maatpak - Schoenen - Accessoires
Meer dan 50 merken van S tot 4XL

Online afspraak
mogelijk via
www.simons4.be

info@simons4.be - www.simons4.be

EVER SEEN THE
WOUTIM EFFECT?
WOUTIM.BE
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band die werd opgebouwd, zijn het meer dan waard.

WELKE INSPIRERENDE QUOTE IS VAN
TOEPASSING OP JULLIE BEDRIJF?
“Ideas are sh*t without execution”, klinkt misschien een beetje grof maar
als ondernemer is het belangrijk om je ideeën uit te voeren.

WAT WAS VOOR JULLIE HET
HOOGTEPUNT VAN 2020?
Juist ‘dankzij’ covid-19 heeft ons zusterbedrijf MYA -de online agenda
voor de medische sector- het zeer goed gedaan. Ook hebben we met
Sanmax een mooi project binnengehaald, namelijk wielerploeg Lotto
Soudal, waardoor we nog sterker vertegenwoordigd zitten in de (top)
sportwereld.

WAT ZIJN JULLIE VOORUITZICHTEN VOOR 2021?
Als bedrijf nog verder groeien. Maar vooral op persoonlijk vlak zijn er
mooie vooruitzichten, het zal nog nipt 2020 of begin 2021 zijn dat onze
dochter geboren wordt.

WELKE TIP ZOU JE MEEGEVEN AAN
COLLEGA-ONDERNEMERS?
“Don’t overthink sh*t.” Beetje verwijzend naar bovenstaande quote, soms
moet je gewoon durven gaan voor de ideeën die je hebt en springen.

GWEN CLAES
Zaakvoerder bij “Sanmax Projects” – een grafisch en technisch webbureau
dat geen enkele uitdaging uit de weg gaat

PARTNER SINDS?
Het prille begin van de club, eigenlijk zelfs nog de periode voor de club officieel bestond.

HOE HEB JE KENNIS GEMAAKT MET HLU?
Sanmax Projects werd gevraagd door een aantal initiatiefnemers van het project om het grafisch design
en de website van de club te ontwerpen, wat we vandaag de dag nog steeds doen.

WAT IS VOOR JULLIE DE BELANGRIJKSTE REDEN OM
PARTNER TE ZIJN BIJ HLU?
Een fijn en toegankelijk netwerk met goed georganiseerde events en een leuke wedstrijdbeleving.

WAT IS JE FAVORIETE HLU-MOMENT?
De allereerste Amerika-trip van de Business Community naar Charlotte in 2016. Voor mij persoonlijk was
dit de beloning van een jaar zeer hard werken (Gwen nam in 2015 het bedrijf Sanmax over-nvdr.) Het was
niet evident in een financieel uitdagend jaar, maar de andere partners die ik daar heb leren kennen en de
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HET BMW VAN OSCH SALON.
ONTDEK ONZE SALONDEALS.

BMW X1 Plug-in Hybride

tot 100% fiscaal aftrekbaar.

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

1,7-2,1 L/100 KM • 40-47 G/KM CO2 (WLTP)

*

Info & voorwaarden op bmw.be.

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

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

243821224-2020 DEALERS VanOsch BMS advX1_148x210.indd 1
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van Osch Halen
Industriepark 1122
3545 Halen
Tel. 013 46 01 30
www.vanosch.bmw.be

11/12/2020 09:25
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WAT IS JE FAVORIETE HLU-MOMENT?
De reis naar New York, een zeer aangename groep in een indrukwekkende
stad. Daarnaast was ook de bekerfinale tegen Oostende een uniek
moment.

WELKE INSPIRERENDE QUOTE IS VAN
TOEPASSING OP JULLIE BEDRIJF?
““TEAM- Together Everyone Achieves More”, vooral toepasbaar op onze
medewerkers, maar ook op de partners waar we mee samenwerken.

WAT WAS VOOR JULLIE HET
HOOGTEPUNT VAN 2020?
De start van de werken aan ons nieuw hoofdkantoor. We hebben
in december 2019 Bouwbedrijf Vanwynsberghe overgenomen. De
uitbreiding van ons nieuw gebouw is een realisatie van Jaraco en
Vanwynsberghe samen.

WAT ZIJN JULLIE VOORUITZICHTEN VOOR 2021?
2021 zetten we iets anders in dan de andere jaren. Flexibiliteit is meer
dan ooit van toepassing op alle gebieden. Wij willen dan ook de flexibele
(bouw)partner zijn zowel voor onze interne als externe klanten.

WELKE TIP ZOU JE MEEGEVEN AAN
COLLEGA-ONDERNEMERS?
Blijf in jezelf geloven en blijf je doelstellingen nastreven,
ook al zal de weg ernaartoe nu moeilijker verlopen.

GEERT JANSSEN
Afgevaardigd bestuurder bij “Jaraco”
– dé ervaren partner voor
industriebouw, kantoorbouw en retail – zowel nieuwbouw als renovatie.

PARTNER SINDS?
Het eerste seizoen 2014-2015..

HOE HEB JE KENNIS GEMAAKT MET HLU?
Jaraco steunt al jarenlang het Limburgs damesvolleybal. Door de jaren heen heb ik zelf regelmatig
gebrainstormd met Tom Heeren over hoe Limburgse bedrijven Limburgse zaalsporten naar een hoger
niveau kunnen tillen. In het kader daarvan heb ik niet getwijfeld om dit prachtig nieuwe basketbalproject
te ondersteunen.

WAT IS VOOR JULLIE DE BELANGRIJKSTE REDEN OM
PARTNER TE ZIJN BIJ HLU?
Wij geloven in teams. De kracht van HLU is een sterk team op het veld, maar ook een sterk team achter
de schermen. Deze combinatie zorgt voor een mooi netwerk en een goed georganiseerde hospitalityformule.
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Ook wat u niet ziet
is vaak van onschatbare waarde.
Zoals het juiste woord of een comfortabele stilte.
Of één en al oor voor wat gezegd wordt.
Aandacht voor de grootse dingen
en voor details die het verschil maken.
Daaraan herkent u de ziel van onze bank.

www.delen.be

DE NIEUWE ID.3 :

EEN
BUZZER BEATER.
De nieuwe
100 % elektrisch

De nieuwe ID.3 is 100% elektrisch maar beschikt ook over een rijbereik tot 547 km*,
baanbrekend design én het fantastische rijgedrag dat je van Volkswagen gewend bent.
Rij mee op The Way To Zero: onze missie om mobiliteit volledig CO2-neutraal
te maken. De nieuwe ID.3 is 100% elektrisch maar beschikt ook over een rijbereik
tot 547 km*, baanbrekend design én het fantastische rijgedrag dat je van
Volkswagen gewend bent.
Rij je toekomst tegemoet: vraag een testrit aan uw Volkswagen-concessiehouder.

RIJ JE TOEKOMST TEGEMOET,
VRAAG NU EEN TESTRIT AAN

15,5 – 17 KWH/100 KM • 0 G CO2 / KM (WLTP**)
*Autonomie berekend op een ID.3 Pro S met een batterijcapaciteit van 77Kwh.
**Situatie op 01/09/2020, op basis van de op die datum goedgekeurde motorisaties. Contacteer uw concessiehouder voor alle informatie over de fiscaliteit van uw voertuig.

DELORGE HASSELT

DELORGE LOMMEL

Uw Volkswagen-concessiehouder
WILLEMS GENK
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HAESEN HERK-DE-STAD

DELORGE SINT-TRUIDEN

DEBOUTTE SCHAFFEN

COOX REKEM

VANTHIENEN TIENEN

TIMMERMANS TONGEREN

JASPERS BREE
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⋅ inbraakbeveiliging
⋅ camerabewaking
⋅ brandalarm

www.momsecurity.be

011/234.888
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HOE ZOU HET
ZIJN MET LUBAS?
LUBAS, LANG GELEDEN DAT WE JE NOG GEZIEN HEBBEN. HOE
GAAT HET MET JE?
Gezien de omstandigheden, gaat het wel goed met me. Het is een beetje met ups en downs
hé, zoals bij velen, denk ik. Ik voel me vaak een beetje nutteloos. Zolang thuiszitten is niks
voor mij. Ik mis de fans van Hubo Limburg United en de sfeer van de wedstrijden, en ook de
cheerleaders natuurlijk!

HOE HEB JE JE DE VOORBIJE MAANDEN BEZIG
GEHOUDEN?
Aanvankelijk was de vrijgekomen tijd een welkom geschenk. Ik heb eindelijk
eens wat nieuwe moves en danspasjes kunnen uitwerken. Maar ik had echt
niet verwacht dat de lockdown zo lang zou duren en dat ik in het jaar 2020
niet meer ging kunnen optreden.
Ik ben dan heel veel beginnen gamen en Netflix kijken, maar daar werd ik
ook niet blij van. Veel te veel gegeten en gedronken ook.
Op een dag heb ik tegen mezelf gezegd: “Lubas, jongen, je mag je
niet zo laten gaan. Ook al weet je niet wanneer de basket terug
start, je moet wel zorgen dat je in shape bent hé man.”
En dan ben ik heel fanatiek beginnen sporten. Gewichtheffen
thuis, gaan lopen, veel gewandeld in de bossen, en dat heeft
me deugd gedaan.
De conditie is goed, ik ben helemaal klaar voor het nieuwe
seizoen. Ik hoop echt dat het niet meer lang gaat duren
voor we weer mogen starten!

WEDSTRIJD WEDSTRIJD WEDSTRIJD WEDSTRIJD
WEDSTRIJD WEDSTRIJD WEDSTRIJD WEDSTRIJD
WEDSTRIJD WEDSTRIJD WEDSTRIJD WEDSTRIJD
WEDSTRIJD WEDSTRIJD WEDSTRIJD
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WELKE BOODSCHAP
WIL JE MEEGEVEN
AAN DE FANS VAN
HUBO LIMBURG
UNITED?
Ik wil de fans van onze club 5
tips meegeven om de periode te
overbruggen tot we elkaar weer
mogen zien:
1. Blijf positief denken! Laat
negatieve gedachten gaan en
focus op de positieve dingen in
het leven.
2. Beweeg veel! Ga naar buiten,
installeer een gym in je huis,
dans met je huisgenoten.
3. Zoek contact! Ook al kunnen
we elkaar fysiek niet zien, bel
regelmatig een vriend op, doe
eens een videochat, stuur
berichtjes, kaartjes, of zelfs een
brief.

We hebben samen zoveel mooie momenten beleefd in de Alverberg
en ik ben met veel mensen op de foto gegaan. Graag zou ik al deze
mooie foto’s nog eens terug zien.
Post een foto die jij van mij hebt gemaakt op de facebookpagina van
Hubo Limburg United met de hashtags:
#iksteunmijnclub en #ikwilhetshirtvanlubas En
tag @hubolimburgunited
Heb je geen foto van mij, wees dan creatief: post een mooie
tekening, scetch of schilderij van mij, of ga op zoek naar een echte
sneeuwcheetah en maak er een foto van, verkleed je als mij of laat je
grimeren,…. de mogelijkheden zijn eindeloos.
De post die tegen 31 januari de meeste likes heeft verzameld, is de
winnende post en de plaatser ervan wordt de trotse eigenaar van het
authentieke Lubas-shirt van seizoen 2019-2020.

Veel succes allemaal! Ik kan niet wachten om al die mooie foto’s te
zien!

4. Eet gezond! Het is zo
verleidelijk om veel te snacken
als je zoveel binnen zit, maar
daar doe je jezelf geen plezier
mee. Met een gezonde levensstijl
ben je gewapend tegen corona
en andere virussen.
5. Volg Hubo Limburg United
via de social media kanalen. Een
wedstrijdje basket kijken zorgt
voor instant happiness. En om
jullie een extra hart onder
de riem te steken, geef ik het
shirt waarin ik vorig seizoen
het beste van mezelf heb
gegeven, weg aan een trouwe
fan.
Ik geef dit natuurlijk niet zomaar,
je moet er wel iets voor doen.
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WIJNDOMEIN HELSHOVEN

WE REBEL
LIKE HELL

JN
WI BIJ
N
VA NS!
O

Wijndomein Helshoven is gelegen in het gelijknamig,
Borgloons gehucht Helshoven. Met als motto
“We Rebel Like Hell” trapt Wijndomein Helshoven
tegen heel wat heilige (wijn)huisjes. Veel wijnen zullen
afwijken van de gekende, klassieke wijnen. Ook de
vormgeving is anders. Zo worden de wijnen gebotteld
in champagneﬂessen met kroonkurk, alsook in kleine
tubes met een inhoud van 10cl. De ideale hoeveelheid
om in een glas te mixen met tonic, een mousserende
wijn of gewoon met ijsblokjes!
BEN JE NOG OP ZOEK NAAR EEN LEUK CADEAU OF
EEN GEPERSONALISEERD RELATIEGESCHENK DAT
ZEKER IN DE SMAAK ZAL VALLEN?
Al onze wijnen kunnen opgestuurd worden in een
mooie verpakking die ook nog gepersonaliseerd kan
worden! Neem zeker eens een kijkje op onze
webshop: landvannectar.be
of stuur een mail naar jytte@jeromwinery.be en
we werken samen een formule op maat uit!
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WASPAS
den-Zolder

22 - 3550 Heus
Rode Kruisstraat

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
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CORONACOÖRDINATOR
STEFAN VERMEIREN
De veiligheidsmaatregelen die door de regering worden
opgelegd in de strijd tegen het coronavirus, brengen
voor de clubs heel wat extra werk met zich mee.
De Pro Basketball League heeft de veiligheidsmaatregelen geïmplementeerd in een protocol voor de
clubs.
Binnen elke club diende er een coronacoördinator
te worden aangesteld. Bij ons is dat Stefan
Vermeiren, trouwe supporter en vrijwilliger,
die geen enkele wedstrijd mist!

“Een bekerfinale is mogelijk voor ons.”
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WAT WAS HET PROTOCOL VOOR DE
BUITENLANDSE SPELERS? ZIJ ZIJN BIJ
AANKOMST IN QUARANTAINE MOETEN GAAN?
Inderdaad, na aankomst moeten zij meteen een coronatest laten doen bij
dokter Mariën en moesten zij 7 dagen in quarantaine blijven.
Na deze quarantaine vallen ze onder dezelfde procedures als de andere
spelers, dus elke dag self screening en minstens 2 maal per week een
Antigen-test

WAT GEBEURT ER ALS EEN SPELER POSITIEF
TEST?
De speler, coach, kiné of verzorger die positief test, gaat voor minstens
7 dagen in quarantaine en dient de richtlijnen te volgen van Sciensano,
eigenlijk de voorschriften die elke persoon in België dient te volgen. Na deze
7 dagen quarantaine, waarvan 3 dagen zonder symptomen, mag de speler
in kwestie terug aansluiten bij de spelersgroep en de activiteiten hervatten.
Sowieso moeten we een positieve test ook doorgeven aan de PBL.

ZIJN ER, BUITEN HET PROTOCOL BETREFFENDE
HET TESTEN VAN DE SPELERS, NOG ANDERE
PROTOCOLLEN DIE DE CLUB DIENT TE
VOLGEN?
STEFAN, JIJ BEKLEEDT SINDS ENIGE MAANDEN DE NIEUWE
FUNCTIE VAN CORONACOÖRDINATOR BINNEN ONZE CLUB. WAT
HOUDT DIT PRECIES IN?
Eigenlijk vooral het coördineren van alle richtlijnen die de Pro Basketball League in samenwerking met
Mensura aan de club oplegt. Dat gaat van testing van spelers tot hoeveel toeschouwers er hopelijk ooit
binnen mogen in de arena. Kortom, het opvolgen van alle regeltjes en richtlijnen om onze geliefkoosde
sport te laten doorgaan op een zo veilig mogelijke manier voor iedereen.

WORDEN DE SPELERS ELKE WEEK GETEST EN HOE
VERLOOPT DAT DAN?
Inderdaad, minimum 2 maal per week moeten de spelers worden getest. Bij ons is dat elke dinsdag en
de dag voor de wedstrijd, dit via een Antigen-(snel)test bij onze clubdokter Mariën. Na 15 minuten weten
wij dan of er iemand positief is. De coaches, kiné en verzorgers worden ook 2 maal per week getest. De
resultaten van deze test dienen we dan door te sturen naar de PBL, 24 uur voor de match. Zoniet, mogen
de spelers niet deelnemen aan de wedstrijd. Daarnaast is er elke dag een self screening test op basis van
een aantal vragen die de spelers moeten overlopen. Bij twijfel wordt er dan onmiddellijk een PCR test
afgenomen.
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Er zijn allerhande protocollen te volgen. Deze gelden zowel voor trainingen,
oefenwedstrijden, referees, commissarissen, tafelofficials,… om nog maar
te zwijgen over de situatie wanneer er publiek zal toegelaten worden. Voor
de club is dit een enorme extra workload die er ook nog bijkomt in deze toch
al zeer moeilijke periode.

HOE ZIE JIJ HET VERDERE VERLOOP VAN HET
SEIZOEN?
Het is een seizoen zoals we er nog nooit een gezien hebben en hopelijk ook
nooit meer moeten meemaken. Dankzij de huidige technologie kunnen
supporters gelukkig de matchen volgen op tv of computer (via embl.tv) met
toch super gemotiveerde bekwame commentators die voor een zekere
thuissfeer kunnen zorgen. Vanaf januari zullen de matchen elkaar in zeer
snel tempo opvolgen en hopelijk vanaf februari terug met een goed gevulde
zaal.
Het zal weer vooral Oostende zijn die er bovenuit steekt, maar een bekerfinale
is mogelijk voor ons aangezien wij hen kunnen ontlopen tot de finale.
Laat ons positief blijven denken in deze moeilijke tijden voor iedereen.
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Onze chipkaart geef
toegang tot alle diensten
van de toekomst

Een lokaal team,
beschikbaar voor al uw vragen
Brede waaier aan
diensten

In real time de parameters
Van uw kaart wijzigen
Diverse formules
Van pincodes mogelijk

Waarschuwingen op maat:
Volumes, toegelaten uren,
limieten, geographische controle

Een kaart met een
nieuwe look en
een langere levensduur

Verbeterde
beveiliging

Mogelijkheid om zelf
uw kaart 24/7
Te blokkeren
Probleemloos tanken van alle
huidige en toekomstige
brandstoffen.
Ook elektrisch opladen en
aardgas tanken (CNG en LNG)
zijn mogelijk

Snel en eenvoudig
parkeren bij een
groot aantal
Q-PARK en
Indigo parkings

Uw transacties zijn
beveiligd dankzij
internationale EMV
technologie

Een gepersonaliseerde
opvolging dankzij onze
Enthousiaste
TOTAL-medewerkers in
Brussel

Deze kaart wordt aanvaard
In 19 landen, in meer dan
17.000 stations en op de
meeste Europese
tolwegen

Toegang tot 46 TOTAL Wash
In België

Aanbod voorbehouden voor professionelen.
Geldig in België / Benelux / Europa naargelang
uw keuze www.totalcards.be

LaBaronale brengt een stukje Italië dicht bij huis !
De eigenaars van LaBaronale, die zelf
Italiaanse roots hebben, voorzien alle
consumenten, die bewust gezond en lekker willen eten,
van verrassende Italiaanse producten.
Waaronder het exclusief espressoconcept PIU’ Caffè.

Videocontent voor ieder budget

Tim Penasse

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.

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.

www.dialexbiomedica.be

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

®

De Lange Beemden 29,
3550 Heusden-Zolder
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Always stay hungry for more

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

Tiensesteenweg 78/001, 3800 Sint-Truiden 011.48 73 60
© 2018 The Coca-Cola Company. “Coca-Cola original taste” is a registered trademark of The Coca-Cola Company.
ER/VU – Etienne Gossart - Coca-Cola European Partners Belgium sprl/bvba - Chaussée de Mons 1424 Bergensesteenweg, 1070 Bruxelles/Brussel – RPM/RPR BE 0425071420.
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MAAK KENNIS MET BIRGER
EN MICHÈLE, DE NIEUWE
COMMUNITY MANAGERS
Voormalig community manager Bob Vanderheyden
vervangen was niet gemakkelijk. Bob was een vaste
waarde binnen de club en een belangrijke schakel
binnen de HLU family.
We vonden waardige vervanging bij Birger
Vanheusden en Michèle Engelen van eventbureau 3vents.
Birger is reeds van bij de start in 2014
betrokken bij de club. Toen was er nog
geen community manager en vervulde
eventbureau 3vents die rol. Toen Bob full
time in dienst kwam bij de groeiende
club, bleef Birger trouwe supporter en
lid van de Impact Business Community.
Hij en zijn vriendin Michèle waren
dan ook de eersten aan wie we
dachten toen we vervanging voor
Bob zochten.

“Als fans is het een eer dat jullie
hiervoor aan ons dachten.”

81

HOE VERDELEN JULLIE DIE TAKEN ONDER JULLIE
BEIDEN?
Michèle staat in voor alles wat met de communicatie te maken heeft,
denk hierbij aan de social media, website,… Birger neemt meer het
organisatorische en logistieke gedeelte voor zijn rekening. Bij de
wedstrijdorganisatie komt veel meer kijken dan men in eerste instantie zou
denken!

IS DIT GOED TE COMBINEREN MET JULLIE
ANDERE WERKZAAMHEDEN: EVENTBUREAU
3VENTS EN JULLIE 2PK-VERHUURBEDRIJF
ROUTE 38?
De combinatie loopt voorlopig perfect. Het is natuurlijk wel zo dat
het momenteel pijnlijk rustig is bij 3vents aangezien de volledige
evenementensector stil ligt. Route38 is nieuw en heeft een schitterende
zomer achter de rug, op dat vlak is het soms wel hectisch geweest omdat
we zowel bij Route38 als bij Hubo Limburg United aan een nieuw hoofdstuk
begonnen. De verhuur van 2PK-tjes blijkt echter enorm aan te slaan, dus
dat loopt wel goed!

Vanwege iedereen bij Hubo Limburg United:
een dikke merci Bob, voor alles wat je de afgelopen
jaren hebt gedaan voor de Club!

HEBBEN JULLIE LANG MOETEN NADENKEN OVER DE VRAAG VAN
DE CLUB OM DE TAKEN VAN COMMUNITY MANAGER OP JULLIE TE
NEMEN?
Helemaal niet! Als fans is het zelfs een hele eer dat jullie hiervoor aan ons dachten. Vanuit 3vents zijn we al
sinds dag 1 betrokken bij het project en we zijn dan ook trots dat we hier nu verder deel van uitmaken. We
zullen er alles aan doen om de ambities van de club mee waar te maken op het gebied van het verbinden
van de fans en partners met de club.

VOOR DE MENSEN DIE DIT NOG NIET WETEN, WAT DOET DE
COMMUNITY MANAGER VAN HUBO LIMBURG UNITED ALLEMAAL?
De community manager moet ervoor zorgen dat het contact tussen de club en zijn partners en fans op
een positieve manier onderhouden blijft. We verspreiden content en organiseren activiteiten die ervoor
zorgen dat de interactie met onze HLU community vlot blijft verlopen. Daarnaast zorgen we voor de
wedstrijdorganisatie en coördineren we dit geheel. Ook hier is interactie met het publiek enorm belangrijk
om een optimale sfeer te bekomen tijdens de wedstrijden.
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Op dit moment is het bij HLU wel op een andere manier werken dan
wanneer de competitie terug op gang is, hopelijk snel met publiek. We
moeten nu meer actief op zoek naar alternatieven, zowel qua inhoud in
onze communicatie als op organisatorisch vlak.

JULLIE ZIJN INDERDAAD NIET IN DE MEEST
ROOSKLEURIGE PERIODE GESTART AAN JULLIE
NIEUWE UITDAGING BINNEN DE CLUB.
WELKE WEERSLAG HEEFT COVID-19 EN
DE DAARUIT VOLGENDE VEILIGHEIDSMAATREGELEN OP JULLIE TAKEN BINNEN DE
CLUB?
We hebben al heel wat tijd en werk gestoken in het veilig organiseren
van wedstrijden met publiek, helaas is dat er door de steeds wijzigende
maatregelen nog niet van gekomen. Maar de draaiboeken daarvoor liggen
nu wel klaar, dus van zodra het mag zijn wij verheugd het publiek te kunnen
verwelkomen.
We proberen ook met initiatieven te komen om toch het contact met de
fans en partners te behouden. Zo organiseerden we bijvoorbeeld een
digitaal partnerevent waarbij de gasten een box thuis geleverd kregen
met een heerlijke pasta en nog allerlei andere lekkernijen. We zorgden

83

voor een avondvullend entertainmentprogramma met een cocktailworkshop, mentalisme en comedy.
Tussendoor werden de deelnemers virtueel met elkaar aan tafel gezet om wat bij te praten. Het werd een
zeer geslaagde avond en we kregen heel wat leuke reacties!
Recent organiseerden we ook een online kennismaking tussen de spelers en de fans. Op deze manier blijft
de voeling met de fans en partners in deze moeilijke tijden behouden. We hebben de oefenwedstrijden
ook live uitgezonden op onze Facebookpagina, zo heeft iedereen al eens kunnen zien welk vlees we dit
seizoen in de kuip hebben.

TOT SLOT: WAT VINDEN JULLIE HET LEUKSTE AAN HUBO LIMBURG
UNITED?
WAT HEEFT HLU VOLGENS JULLIE DAT ANDERE CLUBS NIET
HEBBEN?
De sfeer, de beleving tijdens de wedstrijden, de business community,… Er hangt steeds een gezellige
familiale sfeer rond de wedstrijden en het business netwerk is er eentje om “U” tegen te zeggen. Leuke
events, interessante contacten en allemaal een gemeenschappelijke passie. Maar het gaat veel verder
dan dat, als je ziet met welke passie de vele vrijwilligers elke keer weer aan de slag gaan, merk je gewoon
dat Hubo Limburg United één grote familie is.
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INTERVIEW MET WOUTER
BIESEMANS VAN
BE A LEGEND
Net als vorig seizoen, werden de officiële ploegfoto’s
en spelersfoto’s gemaakt door Be A Legend. Maar Be
A Legend doet veel meer dan enkel knappe foto’s
maken!
We hadden een gesprek met Wouter Biesemans,
de bezieler van Be A Legend.

“In Limburg kweken we vaak
rasechte kampioenen.”
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meer kunnen betekenen dan enkel “sportman” te zijn. Zo proberen wij als
bedrijf, zij het onrechtstreeks, toch dat extra percentje toe te voegen aan de
motivatie en hopelijk zelfs de overwinningen.

DE SAMENWERKING MET HLU STARTTE VORIG
SEIZOEN. HOE HEB JE DIT ERVAREN?
Meteen een heel warm familiegevoel! We voelden ons direct “thuis”! We
kregen ook alle creatieve vrijheid, waarin we dan ook het best kunnen
werken. No boundaries, no limits!

WAT HEBBEN JULLIE TOEN VOOR HLU
GEMAAKT EN WAAR BEN JE HET MEEST TROTS
OP?
We hadden een heel pakket visuals ontworpen, zoals de intro voor de
officiële ploegvoorstelling in Kinepolis - ons filmpje op het grote scherm
zien was zalig! -, animated gifs van elke speler, voor Instagram en andere
social media, coole portretten,…

Khadeen Carrington in de aanval,
de favoriete foto van Wouter Biesemans.

We proberen uiteraard elke oplevering tot in de puntjes uniek af te werken
zodat we er zelf steeds trots op kunnen zijn. Als er één ding is dat ik nooit zal
vergeten, is het de foto van Tate Unruh.
Zijn reactie op de afgewerkte foto was geweldig: “It looks like I’m in a kinda
Nike commercial! Crazy!” Zo een waardering blijft je zeker bij.

WANNEER EN HOE IS BE A LEGEND ONTSTAAN?
Fotografie is altijd een passie geweest en ik deed in het verleden veel “all-round” opdrachten zoals
huwelijks-, communie- en studioreportages. Sport is echter ook steeds een passie van me geweest en
het kon dan ook niet uitblijven dat ik beide passies trachtte te combineren. Ik keek op naar de coole Nike
portretten, het moeilijkere studiowerk.
In 2019 besloot ik om resoluut voor de sport te kiezen onder de naam Be A Legend, met de bedoeling
zowel foto als video te verzorgen in de sportwereld. Intussen werken we regelmatig met enkele freelancers
onder ons om verder uit te breiden.

WAT WIL JE BEREIKEN MET BE A LEGEND, WAT IS DE “WHY”?
We zorgen ervoor dat de clubs of spelers opvallend en uniek foto- en videomateriaal hebben. We proberen
steeds dingen te vinden die niemand heeft of die net zo opvallen dat ze eruit springen op social media.
Aan de hand van dat materiaal proberen we de spelers een extra boost te geven in hun motivatie en
zelfvertrouwen. Want elke speler heeft een verhaal, een achtergrond, slechte en goede kanten, maar
we willen de spelers altijd tonen als echte helden. We willen hen het gevoel geven dat ze voor de club
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WAT MOGEN DE FANS VAN HLU DIT SEIZOEN
VERWACHTEN?
We gaan dit seizoen HLU zoveel mogelijk naar de fans brengen met unieke
portretten zoals handtekeningkaarten en een leuke poster van het team.
Van elke speler ga je ook op zijn verjaardag iets leuks zien passeren en er
komen binnenkort nog leuke filmpjes van de spelers aan!
We hopen dit seizoen nog een paar reportages te kunnen draaien, als de
veiligheidsmaatregelen het toelaten.

OVER CORONA GESPROKEN, HOE HEEFT DE
CORONACRISIS JOUW WERKZAAMHEDEN
BEÏNVLOED?
We hebben het afgelopen jaar onze omzet verdubbeld ten opzichte van
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EÉN VAN DIE UITDAGINGEN WAS
ONGETWIJFELD DE MOOIE CAMPAGNE
SAMEN LIMBURG, DIE IN SEPTEMBER WERD
GELANCEERD.
HOE BEN JE OP DIT IDEE GEKOMEN EN WAT
WOU JE HIERMEE BEREIKEN?

vorig jaar. Dat klinkt misschien bizar, maar daar is een logische verklaring
voor. Aangezien supporters niet aanwezig mogen zijn in de tribunes,
proberen clubs en supporters elkaar te bereiken en te verbinden via
social media met video’s, nieuwsupdates, foto’s, livestreams enzovoort.
We kregen daardoor meer aanvragen dan in een “normaal” seizoen, en
extra kansen om ons te tonen op alle vlakken.
Anderzijds, filmpjes maken van wedstrijden met lege tribunes en
galmende echo’s van tierende trainers… het is ook niet evident om
het altijd boeiend te houden. Daarom proberen we steeds nieuwe
perspectieven te tonen, zoals bijvoorbeeld tijdens de helft een blik in de
kleedkamer te geven, of reacties van een voorzitter te filmen,…

Wanneer mensen aan Limburg denken, denken ze niet vaak aan de
sportclubs in Limburg. We hebben op dat vlak echter heel wat te bieden
en we kweken vaak rasechte kampioenen.
Door de coronacrisis merkten we dat de kleinere clubs het echt wel
moeilijk hebben om dit jaar goed door te komen. We wouden graag alle
clubs even in de spotlight zetten en elkaar een hart onder de riem steken
door samen aan één touw te trekken. Samen Limburg.
Het doel was om een soort van kruisbestuiving te creëren tussen de
verschillende sporttakken, de supporters en ook de clubs. Elke club
kreeg op die manier visibiliteit op de kanalen van de andere Limburgse
clubs. Hierdoor kregen de partners, wier logo op de wedstrijdoutfits staat,
een groter medium dan “enkel” hun club. Op die manier wouden we
stimuleren dat ze hun engagement naar de clubs niet zouden verliezen
en dat we samen door deze crisis komen!

Wat de fotografie betreft hebben we ons snel aangepast aan de huidige
situatie door een methode te vinden om groepsfoto’s te kunnen maken
zonder dat de spelers bij elkaar moeten zijn: volledig coronaproof
shooten aan de hand van een greenkey! Zo fotografeerden we al meer
dan 500 jongeren om er vervolgens groepsfoto’s van te maken.
We geloven er sterk in dat er in een crisis vaak ook opportuniteiten
schuilen, en we nemen deze uitdaging graag aan.

HEB JE JE DOEL BEREIKT?
De spot werd ondertussen meer dan 250.000 keer bekeken (op de
kanalen die we konden meten), maar was ook te zien op TVL, VRT NWS,
de Radio2 website, HLN, enzovoort.
Normaal kost zo een reclamespot handenvol geld. Nu hebben we samen
met een aantal partners (B.more, SSL Rent en Smets Patrick) ervoor
gezorgd dat het een groot succes werd!

TOT SLOT EEN MOEILIJKE VRAAG: WELKE HLU
FOTO IS JE FAVORIETE FOTO EN WAAROM?
De foto van Tate mag dan wel de foto zijn waar ik het meest trots op
ben, maar mijn favoriete foto is de foto van Khadeen Carrington, die ik in
2019 maakte (seizoen 2018-2019). Hij zet de aanval in en schiet zo uit de
startblokken… Hij raakt zelfs de grond niet meer, je ziet dat Angola alle
moeite van de wereld heeft. (lacht)
Benieuwd naar het werk van Be A Legend?
Surf naar https://www.be-a-legend.be/
en volg onze sociale mediakanalen doorheen het seizoen.
Photo: Patrick Smets
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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 1
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hallo@sanmax.be | www.sanmax.be
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Fin talent

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

011/24 91 70
hasselt@finvision.be

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

finvision.be

K OSTPRI JS : €1 0 /ST UK - I NC LU SI EF VER ZE N DI N G

HUBO LIMBURG UNITED
MONDMASKERS
- Verstelbare elastieken achter de oren, goede fitting voor iedereen
- Plooibare neusbeugel, ideaal voor mensen met een bril
- Ruimte binnenin om filter te plaatsen
- Bestaat uit 3 lagen katoen, aangenaam draagcomfort
- Wasbaar op 60°
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BESTEL JOUW MONDMASKER OP
WWW.HUBOLIMBURGUNITED.BE
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