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Beste vrienden,

Het seizoen 2020-2021 zit er op! Reikhalzend kijken we uit naar de start van het seizoen 2021-2022 
waarin we “normaliter” terug onze fans en partners met open armen mogen ontvangen in onze 

Alverberg met de tip-off van de gloednieuwe BNXT-League.

En reken maar dat we zullen knallen! 

Voor het derde seizoen op rij mag HLU zich rekenen tot de top 4 van de elite van het Belgisch 
Basketbal. De laatste twee edities van de play offs haalden we telkens de halve finales en 

bij het afbreken van het seizoen 2019/2020 stonden we op een mooie 4de plaats in de 
reguliere competitie.

Als voorzitter ben ik bijzonder trots op deze prestatie die we samen hebben bereikt met 
deze mooie, jonge club. We zijn op de goede weg. HLU probeert steeds een goede 

balans te vinden tussen het lanceren van jonge talenten (denk maar aan namen als 
Hans Vanwijn, Elias Lasisi, Yannick Desiron, Ajay Mitchell, Leander Dedroog, …. ), 

het brengen van een zo groot mogelijke Belgische inbreng en dit afgekruid met 
kwalitatieve buitenlandse imports.  

Tijd om met deze succesformule de “next” step te zetten! Onze eerste 
nieuwe aanwinsten zijn alvast ronkende namen die weten wat winnen is! 

Zo won Justin Gordon dit jaar de dubbel in Engeland, werd Tyrell Nelson 
topscoorder in het reguliere seizoen in Oekraïne en won hij met zijn 

team de beker. Ook verwelkomen we “onze” Jonas Delalieux terug na 
een ijzersterk seizoen bij Leuven Bears. We hebben er dan ook veel 

vertrouwen in dat 2021-2022 een schitterende nieuwe start wordt 
voor HLU in de BNXT League.

Maar dit alles betekent niets zonder de aanwezigheid en 
betrokkenheid van onze partners en fans. We hebben jullie 

keihard gemist en beseffen meer dan ooit dat dit alles 
zonder jullie niet kan, maar vooral ook geen zin heeft!

Er rest me bijgevolg nog maar één ding te zeggen: CU 
soon at the Berg!!!  

                      Maarten Bostyn 
                      voorzitter 

“Reken maar dat we zullen knallen! ”
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A TEAM 20-21 SO FAR

Positie 1 / belofte
POINT GUARD 
Matthias Bovy

Positie 3 / belofte
SMALL FORWARD

Wout Leemans

Positie 1 
POINT GUARD

Clifford Hammonds

Positie 2 / belofte
SHOOTING GUARD

Ferre Vanderhoydonck

Positie 2 /  belofte
SHOOTING GUARD

Jarne Lesuisse

Positie 3 
SMALL FORWARD

Milos Bojovic

Positie 3 / belofte
SMALL FORWARD
Yannick Dammen

Positie 4
POWER FORWARD

Justin Gordon

Positie 3 
SMALL FORWARD
Leander Dedroog

Positie 4
POWER FORWARD

Jonas Delalieux

Positie 5
CENTER

Yannick Desiron

Positie 2 
SHOOTING GUARD

Anthony Lambot
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COACHES

Positie
MASCOT

Lubas

ASSISTANT COACH
Raymond

 Westphalen

HEAD COACH
Sacha

Massot

ASSISTANT COACH
Niels

Marnegrave

Positie 5
CENTER

Tyrell Nelson

en onze 
beloftevolle spelers 
van het B-team: 

- Joris Fauconnier
- Cédric Blanchart
- Marten Ceyssens
- Frits Hermans 
- Yannick Ravert

De gekende naam voor 
Vloeropbouw & Isolatie  

biedt nu nog meer comfort: 

Binnenkort nieuwe showroom in Tongeren!

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

Klimaat- 
systemen

Duurzame  
energie

 
Vloeropbouw

 
Isolatie

 
Sanitair

52246 Isola.qxp  22/03/2021  08:59  Pagina 1
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RUIME KEUZE 
WAGENS & MERKEN,
KLAAR VOOR TOPPRESTATIES!

www.vanmossel.be 

Leef je eigen stijl

www.cozino.be
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Eindelijk is het zover: vanaf volgend seizoen 
smelten de Euromillions League en de 
Nederlandse basketballiga samen tot één 
competitie: de BNXT League. 

Tien Belgische en twaalf Nederlandse 
profclubs nemen het tegen elkaar op voor 
de titel, dat moet wel vonken geven! Onze 
eigen voorzitter, Maarten Bostyn, zet al 
sinds dag 1 zijn schouders onder dit project. 

We gingen eens bij hem horen wat de 
BNXT League zo uniek maakt.

DE COMPETITIE 
DER LAGE LANDEN: 

HIER KOMT DE BNXT 
LEAGUE!

“De BNXT League zal zeker zorgen 
voor een hogere attractiviteit van 
onze competitie. “
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BNXT LEAGUE *

20
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vr 24/09/2021 20:30 Hubo Limburg United Telenet Giants Antwerp

zo 26/09/2021 15:00 Hubo Limburg United Belfius Mons-Hainaut

wo 29/09/2021 20:30 Stella Artois Leuven Bears Hubo Limburg United

vr 1/10/2021 20:30 Hubo Limburg United Spirou Basket Charleroi

vr 8/10/2021 20:30 Hubo Limburg United Filou Oostende

za 16/10/2021 20:30 Okapi Aalst Hubo Limburg United

vr 22/10/2021 20:30 Hubo Limburg United Phoenix Brussels Basketball

29/30/31-10-2021 TBD      BEKERWEEKEND TBD

za 6/11/2021 20:30 Filou Oostende Hubo Limburg United

za 13/11/2021 20:30 Kangoeroes Basket Mechelen Hubo Limburg United

vr 19/11/2021 20:30 Hubo Limburg United Stella Artois Leuven Bears

vr 3/12/2021 20:30 Belfius Mons-Hainaut Hubo Limburg United

zo 5/12/2021 15:00 VOO Liège Basket Hubo Limburg United

10/11/12-12-2021 TBD      BEKERWEEKEND TBD

vr 17/12/2021 20:30 Hubo Limburg United Okapi Aalst

zo 26/12/2021 15:00 Phoenix Brussels Basketball Hubo Limburg United

vr 7/01/2022 20:30 Spirou Basket Charleroi Hubo Limburg United

zo 9/01/2022 15:00 Hubo Limburg United Kangoeroes Basket Mechelen

za 15/01/2022 20:00 Telenet Giants Antwerp Hubo Limburg United

21/22/23-01-2022 TBD      BEKERWEEKEND TBD

za 29/01/2022 20:30 Hubo Limburg United VOO Liège Basket

za 05/02/2022 TBD      ALL STAR GAME TBD

11/12/13-02-2022 TBD Hubo Limburg United TBD - dutch team

18/19/20-02-2022 TBD TBD - dutch team Hubo Limburg United

04/05/06-03-2022 TBD Hubo Limburg United TBD - dutch team

zo 13/03/2022 TBD      BEKERFINALE TBD - dutch team

18/19/20-03-2022 TBD TBD - dutch team Hubo Limburg United

25/26/27-03-2022 TBD Hubo Limburg United TBD - dutch team

01/02/03-04-2022 TBD TBD - dutch team Hubo Limburg United

08/09/10-04-2022 TBD Hubo Limburg United TBD - dutch team

15/16/17-04-2022 TBD TBD - dutch team Hubo Limburg United

22/23/24-04-2022 TBD Hubo Limburg United TBD - dutch team

vr 29/04/2022 TBD TBD - dutch team Hubo Limburg United

za 30/04/2022 TBD      BASKETBALL AWARDS TBD - dutch team
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* Kalender onder voorbehoud van wijzigingen
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MAARTEN, JIJ STAAT 
BEKEND ALS ÉÉN 
VAN DE GROTE 
VOORTREKKERS 
VAN DE BNXT 
LEAGUE. WAAROM 
VIND JE DIT ZO 
BELANGRIJK?

Er zat al enkele jaren sleet 
op onze competitieformule 
omwille van het geringe aantal 
clubs in onze Pro League. Je 
voelde al enkele jaren aan dat 
supporters het wat beu waren 
om onze clubs elk seizoen 
tegen diezelfde 9 andere clubs 
te spelen. Men snakte naar 
groei, diversiteit en meer strijd.
Nederland kampt al enkele 
jaren met een gelijkaardig 
probleem. Het leek me dan ook 
logisch dat we onze krachten 
zouden bundelen en samen 
een gloednieuwe, grotere en 

diverse competitie zouden 
oprichten.
In de plaats van 10 ploegen 
strijden voortaan 22 ploegen 
om de titel met de extra 
dimensie van het België versus 
Nederland narratief. De BNXT 
Play off finale wordt immers 
niet enkel een verhaal van ploeg 
A versus ploeg B maar ook 
een België versus Nederland 
verhaal. Het lijkt me leuk dat 
heel ons land zich tijdens die 
finale achter de Belgische 
afgevaardigde schaart. 

HOE ZAL DE 
COMPETITIE
ERUIT ZIEN?  

De mensen van Hypercube 
hebben een aantrekkelijke en 
originele competitieformule 
uitgedokterd. Dit was geen 
evidente oefening gelet op de 

vereisten die FIBA oplegt. Een 
simpele competitie, waarin de 
22 clubs heen en terug tegen 
elkaar spelen, was geen optie 
gelet op de vereiste van FIBA 
om toch nog twee nationale 
kampioenen te benoemen.

Kort samengevat kent de 
competitie 2 rondes vóór de 
effectieve dubbele play-off 
fases.
In de eerste ronde spelen de 
clubs een nationale competitie, 
waarin ze heen en terug tegen 
elkaar spelen.
In een tweede ronde krijgen we 
het “cross border” aspect. De 
top 5 (resultaat eerste ronde) 
uit beide landen, spelen heen 
en terug tegen elkaar in een 
Golden League. De andere 
clubs spelen tegen elkaar in 
een Silver League. 
Na deze cross border rondes, 
gaan de nationale en BNXT play 

offs van start. 
Het klinkt allemaal wat complex 
maar eens de competitie van 
start gaat en de zaken concreet 
worden, zal men snel begrijpen 
hoe het in elkaar steekt.

IS HET NIVEAU VAN 
DE COMPETITIE 
IN NEDERLAND 
EN BELGIË 
VERGELIJKBAAR?

Er wordt snel gezegd dat België 
verder staat dan Nederland. 
Ik denk vooral dat België een 
competitiever middenveld 
heeft dan Nederland. Bij die 
laatste is de kloof tussen de top 
3 en de rest veel groter.
Dit gezegd zijnde moeten 
we echter wel vaststellen 
dat dit jaar de Bekerfinale in 
Nederland werd beslecht door 
twee zogezegd kleinere clubs, 

met name de Basketacademie 
uit Weert en Yoast United. 
Budgettair is het wel een 
gegeven dat België een zekere 
voorsprong heeft op Nederland. 
Het is uiteraard de bedoeling 
dat we allemaal dankzij de 
BNXT League een zekere groei 
realiseren. 

WAT IS DE INVLOED 
HIERVAN OP 
DE SPELERS EN 
COACHES? 

De BNXT League zal zeker zorgen 
voor een hogere attractiviteit 
van onze competitie. 
Op termijn moet dit er voor 
zorgen dat onze talenten 
langer bij ons willen spelen én 
dat wij buitenlandse toppers 
die een echte meerwaarde 
vormen, kunnen aantrekken en 
behouden.

WAT MOGEN DE 
SUPPORTERS 
VERWACHTEN 
VOLGEND SEIZOEN?

Een seizoen vol attractief 
basketbal tegen een resem 
nieuwe ploegen. De nieuwe 
formule zorgt voor verschillende 
momenten waarop effectief 
een bepaald resultaat kan 
worden behaald. 
Zo streven we in de eerste 
ronde naar kwalificatie voor de 
Golden League. 

Een goed resultaat in de 
Golden League zorgt voor 
een uitstekende positie in de 
play-off competities en dan 
heb je natuurlijk de play-offs 
zelf. Een seizoen vol spanning 
gegarandeerd.
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BIEDT DIT OOK EXTRA KANSEN 
VOOR PARTNERS? 

Absoluut! De BNXT league zal sowieso heel wat 
extra aandacht krijgen van fans en de diverse 
media wat natuurlijk heel wat extra visibiliteit met 
zich meebrengt voor onze partners.
Tevens zullen we volgend seizoen ook heel wat 
“cross border”-events organiseren voor onze 
partners.

JIJ ZAL VANAF VOLGEND 
SEIZOEN OOK AANTREDEN 
ALS VOORZITTER VAN DE PRO 
LEAGUE. WAT HOUDT DAT 
PRECIES IN?

Nog meer werk! (lacht) 
Samen met de General Manager van onze 

Pro League, Wim Van de Keere, zal ik de vele 
vergaderingen met onze clubs leiden en 
voorbereiden. De grootste focus zal liggen op het 
in goede banen leiden van onze nieuwe BNXT 
league. 

WIL DAT ZEGGEN DAT WE JE 
MINDER GAAN ZIEN BIJ HUBO 
LIMBURG UNITED?

Absoluut niet! Toen men mij vroeg of ik me wou 
kandidaat stellen voor het voorzitterschap van 
de Pro League, heb ik onmiddellijk aangegeven 
dat ik geenszins een stap opzij zou zetten bij HLU. 
Mijn motivatie om verder te knallen met HLU 
groeit nog elke dag. Jullie zijn nog niet van mij af!

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

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

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

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

DHS Insurance Group bvba 
FSMA 110723 A 

DHS Finance Group bvba 
FSMA 67114 A-cB 
FOD 208207

Hypotheken Verzekeren Persoonlijk 
advies
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Hoogstraat 44 - 3960 BREE
Tel : 089/23 11 70

Casual - Trendy - Jeans - Maatpak - Schoenen - Accessoires

info@simons4.be  -  www.simons4.be

Meer dan 50 merken van S tot 4XL

S

Simons4

Fashion For Men

S4

Simons4Fashion For Men
OPENop ZONDAG

Online afspraak
mogelijk via

www.simons4.be

EVER SEEN THE
WOUTIM EFFECT?
WOUTIM.BE



22 23

Anthony startte zijn professionele basketcarrière in 
Charleroi, speelde vervolgens twee seizoenen in Leuven 

en de voorbije twee seizoenen bij Belfius Mons-Hainaut. 

Volgend seizoen komt hij Hubo Limburg United 
versterken.

Geboorteplaats en -datum: 
Charleroi, 3 november 1994

Positie:
Shooting guard

Vorige club: 
Belfius Mons-Hainaut

HOE HEB JE VORIG SEIZOEN ERVAREN 
EN WAT VERWACHT JE VAN VOLGEND 

SEIZOEN? 
Ik heb een goed seizoen achter de rug bij Mons. Hopelijk zal het 

dit jaar ook zo verlopen. 

HOE HOOG IS DE NOOD NAAR 
PUBLIEK TIJDENS DE WEDSTRIJDEN? 

Voor mij persoonlijk zeer hoog! Spelen zonder publiek is 
echt niet leuk. 

8 VRAGEN AAN 
ANTHONY LAMBOT

“Ik kijk er enorm naar uit om terug 
met publiek te spelen!”
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WAT IS DE GROOTSTE PRESTATIE VAN JE 
BASKETBALCARRIÈRE TOT NU TOE? 
De top 8 Fiba Europe behalen. 

VAN WELKE SPORTEN HOU JE NOG NAAST 
BASKETBAL?
Naast basketbal houd ik enorm van voetbal, tennis en klimmen. 

WELK ADVIES ZOU JE JE JONGERE IK GEVEN?
Nooit opgeven, ik geloof in je. 

WAAR BEN JE HET MEEST DANKBAAR VOOR? 
Ik ben het meest dankbaar dat ik iedere dag basketbal kan spelen! 
Daarnaast ben ik ook heel dankbaar voor mijn familie en vrienden. 

WIE IS JE GROOTSTE ROLMODEL IN DE 
BASKETBALWERELD?
Kobe Bryant

WAT IS JE FAVORIETE QUOTE?
All the hard work and all the sacrifice will always pay off. Nik Dragan

Home sweet home! Aan de 
doorwinterde United fan 
hoeven we Jonas Delalieux 
niet meer voor te stellen. 
Na zijn beste seizoen tot nu 
toe bij Leuven komt de titel 
“Belgische speler van het 
jaar” binnen bereik. 

Geboorteplaats en -datum: 
Heusden-Zolder, 28 oktober 1992

Positie: 
power forward

Vorige club: 
Stella Artois Leuven Bears

HOE VOELT HET OM TERUG 
TE KEREN NAAR HUBO 
LIMBURG UNITED? 
Ik kijk er echt naar uit. Ik heb er natuurlijk al 
wat jaartjes op zitten in Hasselt en heb hier veel 
leuke herinneringen. Ik hoop dat de komende 
drie jaar nog beter gaan zijn!

Limburg United betekende voor mij de start van 
mijn profcarrière. Dat blijft toch echt wel iets 
speciaals voor mij.

8  VRAGEN 
AAN 

JONAS 
DELALIEUX
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WAAR KIJK JE HET MEEST NAAR UIT BIJ JE 
TERUGKEER? 
Twee dingen: enerzijds de sfeer en de supporters bij onze 
thuismatchen en anderzijds het feit dat ik letterlijk ‘thuis’ speel. 
Zo kunnen mijn familie en vrienden weer vaker naar de matchen 
komen kijken. Nu nog hopen dat er snel weer publiek wordt 
toegelaten!

HOE HEB JE VORIG SEIZOEN ERVAREN 
EN WAT VERWACHT JE VAN VOLGEND 
SEIZOEN?  
Mijn vorige seizoen mag ik toch wel bestempelen als mijn beste 
seizoen tot nu toe. Ik nam heel wat stappen en heb hard gewerkt. 
Dat toonde zich dan ook in mijn resultaten. Ik hoop dat ik dit kan 
doortrekken naar volgend seizoen en kan blijven verbeteren.

NOEM ÉÉN DING DAT VEEL MENSEN NOG 
NIET WETEN VAN JOU.
Ik ben de voorbije jaren nog bijna ieder jaar gegroeid. Ik startte mijn 
profcarrière met een lengte van 2.02 m en meet nu 2.075 m. Wel 
leuk meegenomen. (lacht)

WELKE GOEDE EIGENSCHAP OF WELK 
TALENT HEB JE DE AFGELOPEN TIJD TE 
WEINIG BENUT?
Ik ben technisch sterk onderlegd. Voor mijn profcarrière heb ik de 
bachelor elektronica-ICT afgerond. Mijn vriendin en ik beginnen in 
september aan de bouw van ons huis in As. Hierdoor heb ik mijn 
interesse in allerhande technieken herontdekt. Door de bouw zal 
ik de komende tijd mijn technische skills dus zeker en vast terug 
boven kunnen halen.

WIE ZIJN DE BELANGRIJKSTE PERSONEN IN 
JE LEVEN? 
Mijn vriendin Hannelore, mijn familie en mijn vrienden.

WAT ZIJN DE BELANGRIJKSTE TOEKOMST-
DOELEN DIE JE NOG WILT BEHALEN? 
“Belgische speler van het jaar” staat toch wel hoog op mijn lijstje. 
Een kampioenschap halen blijft natuurlijk ook een droom.

WAT IS JE FAVORIETE QUOTE?  
“Life is so much easier when you just chill out.”
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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

Wij geloven in

teamwork

Industriebouw  Retail  Kantoorbouw

www.jaraco.be

TTOOTTAAAALLPPRROOJJEECCTTEENN  

ZZOORRGGEELLOOOOSS  VVEERRBBOOUUWWEENN  MMEETT    

EEEENN  EERRKKEENNDDEE  AAAANNNNEEMMEERR  
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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.
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Justin Windell Gordon uit 
Charlotte, North Carolina 
kijkt ernaar uit om met Hubo 
Limburg United naar de top 
van de competitie te werken. 

Geboorteplaats en -datum: 
Charlotte - USA, 20 december 1996

Positie: 
power forward

Vorige club: 
Newcastle Eagles  (British Basketball League)

JE EERSTE SEIZOEN IN 
BELGIË. WAT ZIJN JE 
VERWACHTINGEN? 
Mijn verwachtingen voor mijn eerste seizoen in 
België zijn om de volgende stappen te zetten in 
mijn carrière, om beter te worden en mijn team 
te helpen wedstrijden te winnen. Ik kijk ernaar 
uit om te spelen en te concurreren op het 
niveau van basketbal dat België te bieden heeft.

WAT IS HET MEEST 
MEMORABELE MOMENT VAN 
JOUW CARRIÈRE TOT NU TOE? 
Het afgelopen seizoen was het winnen van 
zowel de BBL Cup alsook de Play-off Final 
het meest memorabele moment, aangezien 
het mijn eerste kampioenschappen in mijn 
professionele carrière waren. 

8 VRAGEN 
AAN 
JUSTIN 
GORDON

WAT ZIJN JE AMBITIES OP EN NAAST HET 
VELD? 
Op het veld is mijn ambitie om beter te worden als basketbalspeler 
en ik hoop anderen te kunnen helpen hetzelfde te doen. Naast het 
veld zou ik zeggen dat het vinden van zoveel mogelijk nieuwe dingen 
en ervaringen een van mijn belangrijkste doelen is. Ik realiseer me 
dat het spelen van basketbal in het buitenland me kansen biedt die 
veel anderen niet krijgen en ik probeer daar zoveel mogelijk uit te 
halen. 

WELKE CARRIÈREDOELEN ZOU JE GRAAG 
NOG BEHALEN? 
Mijn persoonlijke carrièredoelen die ik nog niet heb behaald, zijn 
om deel uit te maken van een competitie-topteam of een MVP te 
worden. Na het winnen van een kampioenschap, moet ik zeggen 
dat dit absoluut smaakt naar meer, dus dat blijft natuurlijk ook een 
van mijn doelen. 

WAT IS HET MOOISTE COMPLIMENT DAT 
JE OOIT VAN IEMAND KREEG? 
Mijn ouders hebben de volledige loop van mijn carrière 
meegemaakt. Eén jaar namen ze allebei even de tijd om een tekstje 
op een kaartje te schrijven, voordat ik vertrok voor het nieuwe 
seizoen, om te zeggen hoe trots ze op me waren omdat ik doorzette, 
ondanks de moeilijke tijden die ik in basketbal heb gekend en dat 
ze bewonderen wat ik op dat moment al had bereikt.
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HOE ZIET JOUW THUISBASIS ERUIT? 
Ik kom uit Charlotte, North Carolina en ben maar een paar keer terug 
gekeerd sinds ik ben afgestudeerd vanwege de drukke seizoenen 
en zomertrainingen. Maar het zal altijd thuis zijn. Ik zal er altijd 
vrienden en familie hebben die me verwelkomen. Hun gezelschap 
is niet te evenaren.  

ZIJN ER MENSEN DIE JE HEBBEN 
BEÏNVLOED IN JE ONTWIKKELING ALS 
SPELER EN ALS PERSOON?  
Er zijn veel mensen die me op verschillende gebieden van mijn leven 
hebben beïnvloed, of dat nu mijn ouders, andere familieleden, 
vrienden of teamgenoten zijn. Ik probeer zo veel mogelijk te leren 
van de mensen in mijn leven. Als ik niet van hen zou kunnen leren, 
denk ik niet dat ze de kans zouden krijgen om in mijn leven te 
blijven. 

WAT IS JOUW FAVORIETE QUOTE? 
“Speak what you seek, until you see what you’ve said.”
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De Serviër Milos Bojovic speelt al sinds 2017-2018 bij Luik. 
Hij werd twee seizoenen op rij (2017-2018 en 2018-2019)    
 verkozen tot Belgian Pro Basketball  
  League scoring champion. 
 Milos is erg gedreven om 

volgend seizoen opnieuw 
te kunnen spelen voor zijn 
voormalige head coach, Sacha 
Massot. 

Geboorteplaats en -datum:  
Belgrado (Servië), 2 december 1981

Positie: 
shooting guard / small forward

Vorige club: 
VOO Liège Basket

8 VRAGEN AAN 
MILOS BOJOVIC

JE HEBT AL ENKELE JAREN SAMEN-
GEWERKT MET SACHA MASSOT. 
WAT VERWACHT JE VAN DE 
SAMENWERKING VOLGEND SEIZOEN? 
Sacha was drie jaar mijn coach in Luik. Daarvoor speelden we 
samen in Frankrijk, in Antibes. We kennen elkaar al heel lang, zowel 
op als naast het veld, maar als de wedstijd of training start hebben 
we een heel professionele coach-speler relatie. 

HOE ZOU JE JEZELF OMSCHRIJVEN IN ÉÉN 
ZIN? 
In één zin... Laten we zeggen: een bescheiden volwassen man met 
nog steeds de ziel van de straatjongen die ik vroeger was. 

WELK CARRIÈREDOEL ZOU JE NOG GRAAG 
BEHALEN? 
Ik vind altijd andere doelen. Het kan iedere dag iets nieuws zijn. 
Misschien zou het op dit punt van mijn carrière normaal zijn om 
minder doelen te hebben, maar dat ligt niet in mijn aard. 

HEB JE OOK NIET-BASKETBAL-
GERELATEERDE DROMEN? 
Ja, ik zou graag een groot gezin hebben. Daarnaast zou ik willen dat 
we allemaal in vrede kunnen samenleven.
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WAT IS DE MEEST 
WAARDEVOLLE LES DIE JE 
HEBT GELEERD TIJDENS JE 
CARRIÈRE? 
Ik leer iedere dag van het spel en elke keer wanneer 
ik denk dat ik alles gezien heb, komt er iets nieuws 
op mijn pad. Tijdens mijn professionele carrière 
van 22 jaar heb ik enorm veel geleerd, sommige 
dingen op een makkelijke manier en andere op 
een moeilijke… Maar iets waar ik de laatste tijd 
over nadenk is het volgende: één training is geen 
wedstijd, een wedstrijd is geen seizoen en een 
seizoen is geen carrière. Dit wil zeggen dat zelfs 
wanneer het er slecht uitziet dit niet betekent dat 
het niet beter kan, en andersom uiteraard.  

OP WELKE PRESTATIE BEN JE 
HET MEEST TROTS? 
Ik waardeer de dingen die op het eerste zicht niet 
zo glorieus lijken, maar die voor mij persoonlijk 
wel als een grote prestatie aanvoelen. Voor mij is 
het bijvoorbeeld een grote prestatie dat een team 
als Limburg mij de kans en gelegenheid geeft om 
voor hen te spelen in deze fase van mijn carrière. 

WELK BASKETBALICOON ZOU 
JE GRAAG ONTMOETEN? 
Ik heb enkele NBA sterren ontmoet begin 2000 
zoals Larry Bird, Chris Webber, Josh Howard, ... 
Ik kon maar heel even met hen praten. Ik was 
meer onder de indruk van de Euroleague spelers 
met wie ik oefende en speelde zoals Jaskevicius, 
Djordjevic, Spanulis, Dicudis en vele andere van 
het nationale team van Joegoslavië. Als kind 
stond ik te trillen op mijn benen als ik naast hen 
stond. 

WAAR KIJK JE HET MEEST 
NAAR UIT NU JE NAAR 
LIMBURG KOMT? 
Dat ik in een team terecht kom met hoge doelen 
en mogelijkheden voor mooie resultaten. Ik krijg 
de kans om een stukje te zijn van die puzzel. Het 
zal niet makkelijk zijn, maar ik geloof in de kansen 
van het team. 

De gekende naam voor 
Vloeropbouw & Isolatie  

biedt nu nog meer comfort: 

Binnenkort nieuwe showroom in Tongeren!

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

Klimaat- 
systemen

Duurzame  
energie

 
Vloeropbouw

 
Isolatie

 
Sanitair

52246 Isola.qxp  22/03/2021  08:59  Pagina 1
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Na even twijfelen tussen American football en basketbal is 
Tyrell Nelson volledig voor het basketbal gegaan. Gelukkig 
maar,  want volgend seizoen komt hij ons team versterken! 

Geboorteplaats en -datum:  
Charlotte – USA, 18 juni 1995

Positie: 
center

Vorige club: 
Khimik  (Ukraine)

8  VRAGEN AAN 
TYRELL NELSON

WAT VERWACHT JE VAN JE EERSTE 
SEIZOEN IN BELGIË? 
Mijn doel is om wedstrijden en kampioenschappen te winnen. 
Ik zal de rol opnemen die het team nodig heeft. Ik wil een goede 
speler zijn op het veld voor het team en een goede speler voor de 
fans om naar te kijken. Ik wil mezelf bewijzen en laten zien waartoe 
ik in staat ben op het veld. Ik wil een geweldige speler zijn en tonen 
dat ik op elk niveau kan concurreren. 

HOE BEN JE GESTART MET BASKETBAL EN 
OP WELKE LEEFTIJD? 
Ik begon met basketballen toen ik ongeveer 5 à 6 jaar oud was. In 
mijn kindertijd speelde ik zowel American football als basketbal. 
Uiteindelijk hield ik gewoon meer van basketbal, dus in de 
middelbare school besloot ik om volledig daarvoor te gaan en al 
mijn energie daarop te richten.

WAT IS DE GROOTSTE PRESTATIE IN JE 
BASKETBALCARRIÈRE TOT NU TOE? 
Mijn grootste prestatie tot dusver is professioneel basketbal spelen. 
Ik heb er altijd van gedroomd om professioneel basketbal te spelen 
en betaald te worden voor datgene waar ik van hou. Basketbal is er 
altijd geweest voor mij sinds ik klein was, en ik werd er best goed 
in. Om geld te verdienen, te reizen en een gelukkig leven te leiden is 
een geweldige prestatie in mijn ogen. 
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WELK MOMENT IN JE CARRIÈRE ZOU JE 
GRAAG OPNIEUW BELEVEN ? 
Een moment dat ik graag zou willen herbeleven is 
hoogstwaarschijnlijk een wedstrijd op de universiteit waar mijn 
team het opnam tegen een heel goede school uit Arizona. De 
wedstrijd werd op nationale televisie uitgezonden en het was een 
heel spannende wedstrijd met een geweldige sfeer. 

WELK BASKETBALICOON ZOU JE GRAAG 
ONTMOETEN?
Kevin Durant. Hij is mijn favoriete speler en het zou geweldig zijn 
om hem ooit te ontmoeten of tegen hem te spelen. 

HOE ZIET JE THUISBASIS ERUIT? 
Ik kom uit Charlotte, North Carolina en het is daar vrij rustig. Er zijn 
uiteraard dingen om te doen in de stad, maar over het algemeen is 
het een chille, rustige omgeving, wat ik wel leuk vind. Ik zal uiteraard 
mijn familie en vrienden daar missen en bepaalde feestdagen die ik 
niet met hen zal kunnen doorbrengen.

NOEM ÉÉN DING DAT VEEL MENSEN NIET 
VAN JOU WETEN.  
Wat veel mensen niet weten van mij is dat ik eigenlijk een leuk, chill 
persoon ben. Op het veld kan ik er gemeen en intimiderend uitzien 
maar ik beloof je dat ik een van de aardigste en coolste mensen 
ben die je ooit zult ontmoeten. (lacht)

WAT IS JOUW FAVORIETE QUOTE? 
“Hard Work Beats Talent When Talent Doesn’t Work Hard.”
 - Kevin Durant 

YOUR PARTNER IN 
SOUND, LIGHT & VIDEO

WWW.SSLRENT.BE



44 45

“Dankzij de samenwerking met meerdere 
Limburgse clubs wordt Limburgs talent 
nog beter opgevolgd”

Onze Hubo Limburg United Academy zet komende 
seizoenen nog meer in op het uitbouwen van een 

groeiplatform voor beloftevolle jongeren die op 
termijn willen evolueren naar een professionele 

basketbalcarrière.  
In onderling overleg werd dan ook beslist dat de 

provinciale tak uit Houthalen klaar is om opnieuw 
op eigen benen te staan en zullen zij zich meer 

focussen op recreatieve wedstrijden op lokaal 
niveau.

LIMBURGS TALENT BIJ ONZE 
HUBO LIMBURG UNITED 

ACADEMY
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Als centrale Limburgse club zetten we in op talent uit de hele provincie. In het kader daarvan zijn we 
alvast gestart met een intensievere samenwerking met kwalitatieve jeugdclubs Basket Bree en Hasselt BT, 
waaruit we op termijn willen groeien naar een samenwerking met meerdere clubs. 

Onder de vlag van Hubo Limburg United zullen komend seizoen 6 ploegen de competitie starten:
- Het B-team in Top Division Men 1 met als coaches Raymond Westphalen en Patrick Delsaux
- Het C-team in 1ste landelijke en het U18 team op niveau 1 met als coaches Niels Marnegrave 
 en Christoff Janssen, met ondersteuning van Patrick Delsaux
- Het U16A team op niveau 1 met als coaches Thomas Dreesen en Cliff Hammonds
- Het U16B team op niveau 4 in samenwerking met Hasselt BT 
- Het U10 team op niveau 4 in samenwerking met Bree Basket

De coördinerende functie zal uitgevoerd worden door onze head coach Sacha Massot en assistant 
Raymond Westphalen. 

Desondanks dat de competitie en trainingen on hold zijn gezet door Covid-19 hebben we toch getracht 
om onze jongeren zoveel mogelijk in beweging te houden. Zo sloten de spelers van ons TDM1-team, 
zoals Matthias Bovy, Marten Ceyssens en Sander Bollen, regelmatig mee aan bij de trainingen van ons Pro 
Basketball team – volledig in lijn met de testing en quarantaine voorschriften. Tevens zagen we zelfs een 
aantal spelers hun kans krijgen tijdens wedstrijden op het hoogste niveau en maakten onder meer Wout 
Leemans, Ferre Vanderhoydonck en Sam Huurman speelminuten in de EuroMillions League.

Bij onze jeugd werpt het harde werk zijn vruchten af.  Zo werden Siebe Bovy, Gijs Moors, Sander Bollen 
en Matthew Hodge van ons C team opgeroepen voor de selectietrainingen van de U18 Belgian Lions. 
Quinten Menten en Daan Bijnens namen op hun beurt dan weer deel aan de preselecties van de U17. 
Goed bezig, United boys!

Leuk nieuwtje: vanaf volgend seizoen zullen alle Academy wedstrijden  plaatsvinden in de 
sporthal te Kuringen (met uitzondering van U10) én zit gratis toegang inbegrepen in een 

abonnement van ons A-team.  Allen daarheen! 
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In januari sloot Clifford Hammonds 
IV aan bij ons A team. De Amerikaan 

kwam overgevlogen uit Griekenland 
en hij kwam niet alleen! 

Hij verblijft momenteel in 
Helchteren met zijn vrouw 

Lakendra en hun vijf kinderen: 
Clifford V, Clidraya, Kaliff, 

Kendre en Klidran. 

We gingen even bij hen op 
bezoek om met Clifford 

te babbelen over zijn 
basketbalcarrière en zijn 

gezin. 

MEET THE 
HAMMONDS

 FAMILY!
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HOE LANG SPEEL JE AL 
BASKETBAL EN HOE BEN JE 
GESTART? 
Ik speel al heel mijn leven basketbal. Ik denk sinds 
ik 2 of 3 jaar oud was. Ik speelde altijd buiten met 
mijn vader en mijn broers. Er was niemand in 
mijn familie die professioneel basketbal speelde. 
Het was wel iets dat mijn broers en ik echt wilden 
toen we opgroeiden. Mijn broers hebben ook in 
college gespeeld maar ik heb het geluk gehad om 
professioneel verder te gaan. 

WAT IS JE GROOTSTE 
PRESTATIE IN JE BASKETBAL-
CARRIÈRE TOT NU TOE?
Voor mij persoonlijk is dat de deelname aan het 
ACC kampioenschap als ‘senior’ bij Clemson. 
Daarnaast het winnen van de Duitse bekerfinale 
in 2014. Tot slot het behalen van de top 4 in de 
Adriatische basketbalcompetitie in 2013, vooral 
omdat mensen niet veel vertrouwen in ons 
hadden als team. Om dan zo een prestatie neer 
te zetten, dat voelt extra goed. 

HOE BEN JE BIJ HUBO LIMBURG 
UNITED TERECHT GEKOMEN? 
Het was een opportuniteit waarbij zij zochten 
naar een speler en ik naar een team. Ik speelde 
op dat moment in Griekenland met een korte-
termijn contract. In de periode dat het contract 
zou eindigen kwam mijn agent in contact met 
Limburg United, het klikte meteen langs beide 
kanten.
Ik kende Niels Marnegrave en Kristof Michiels 
al van mijn periode bij Charleroi, ik weet dat ze 
team-georiënteerde mensen zijn en dat past bij 
mijn manier van spelen. 

HOE ERVAARDE JE DE 
WEDSTRIJDEN IN “THE BERG” 
TOEN JE BIJ CHARLEROI 
SPEELDE? 
We verloren twee wedstrijden in “the berg” dat 
seizoen. De sfeer zat heel goed, de fans waren 
luid,... Ik wou echt dat ik dit jaar had kunnen 
ervaren hoe het was om er een thuiswedstrijd te 
spelen met zulke fans. Fans hebben zo een grote 
invloed op de uitkomst van de wedstrijd. 

JE HEBT VOOR HET KOMENDE 
SEIZOEN OOK NOG EEN 
CONTRACT BIJ HLU.  
WAT VERWACHT JE VAN DAT 
SEIZOEN?
Ik praat liever nog niet over volgend seizoen nu 
we nog bezig zijn met dit seizoen. Het is belangrijk 
voor mij om succes te behalen en daarop verder 
te bouwen. Ik wil op hoog niveau blijven spelen, 
the sky is the limit met dit team. 

(dit interview werd afgenomen voor de halve 
finale van de play offs, nvdr)

HUBO LIMBURG UNITED ZIT 
STEEVAST TUSSEN DE 4E EN 6E 
PLAATS NA HET REGULIERE 
SEIZOEN. WAT IS ER VOLGENS 
JOU NODIG OM TOT DE TOP 3 TE 
GERAKEN? 
Dat is een moeilijke vraag (lacht). Het heeft te 
maken met de juiste chemie vinden binnenin 
het team. We hebben dit seizoen heel wat 
moeilijkheden gehad met blessures en covid-19 
binnen het team, waardoor we (vooral in het 
begin van het seizoen) nooit met alle spelers op 
het veld stonden.  

WAT VIND JE VAN JE TEAM BIJ 
HUBO LIMBURG UNITED? 
We hebben een heel leuke groep jongens, in de 
kleedkamer hangt er een goede sfeer en een 
goede chemie. Helaas zien we elkaar daarbuiten 
niet heel veel omwille van covid-19, maar moest 
dit niet het geval zijn heb ik het gevoel dat we 
heel veel tijd samen zouden doorbrengen. 

TEAM AWARDS: MVP? MOST 
IMPROVED? DEFENSIVE 
PLAYER OF THE YEAR? 
ROOKIE? 6TH MAN?

MVP: Silas Melson. Hij is degene die ons op de 
been houdt.

Most improved: Ajay Mitchell. Hij kan altijd een 
hoog niveau behouden, zijn blessure heeft wat 
roet in het eten gegooid maar ik ben zeker dat, 
moest hij geen blessure gehad hebben, hij iedere 
wedstrijd op hoog niveau zou blijven presteren. 
En ook Leander Dedroog. Je kan het misschien 
als buitenstaander niet direct zeggen, maar hij 
brengt veel meerwaarde voor het team.  

Defensive player of the year: Wen Mukubu 
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Rookie of the year:  Yannick Dammen. 
Hij kan zijn focus behouden of hij nu lange tijd of korte tijd op het 
veld staat.

6th man: Luke Knapke. Hij speelt op een enorm hoog niveau 
momenteel.

HOE IS JE RELATIE MET COACHES 
SACHA, RAY EN MITCH EN WAT ZIJN HUN 
INDIVIDUELE STERKTES?
We hebben een heel goede relatie, ik kan met hen over ongeveer 
alles praten. Ze waarderen mijn mening en dat apprecieer ik. 
Sacha heeft enorm veel ervaring als speler, hij kent het spel. Hij is 
een jonge coach met enorm veel potentieel als head coach. 
Raymond is een heel ontspannen persoon om mee te werken. Hij 
heeft heel veel kennis van het spel en weet waarover hij praat.
Kristof verdient de kans die hij volgend seizoen krijgt als head 
coach in Mechelen. Ik wens hem het allerbeste toe, behalve als hij 
tegen ons speelt. (lacht)

HOE LANG VERWACHT JE NOG TE SPELEN? 
Ik zou zelf zeggen 4 à 5 jaar, maar dat is uiteraard afhankelijk van 
hoe lang mijn lichaam het volhoudt. De beste situatie voor mij en 
mijn gezin is dat ik nog zeker 3 à 4 jaar kan meedraaien en ik geloof 
dat ik dit nog kan.     

EN DAARNA? HEB JE COACHING DROMEN? 
Coachen neemt veel tijd in beslag en ik zou graag nog zoveel 
mogelijk tijd spenderen met mijn familie. Ik geniet ervan om tijd te 
spenderen met hen, om mijn kinderen te zien opgroeien. Als ik kan 
meedraaien als coach en tegelijkertijd nog tijd kan maken voor hen 
zou ik dat zeker overwegen. 

EEN VAN JE ONDERSCHEIDENDE 
KENMERKEN IS JE SIKJE. WANNEER HEB JE 
BESLOTEN OM JE BAARD ZO TE DRAGEN EN 
ZIT ER EEN VERHAAL ACHTER?
Er zit niet echt een verhaal achter. Toen ik mijn baard voor het eerst 
liet groeien hielden mijn kinderen ervan om ermee te spelen en er 
aan te trekken. Omdat zij ervan houden, heb ik hem laten staan. 

WAAR EN WANNEER HEBBEN JE VROUW 
EN JIJ ELKAAR ONTMOET?
(giechelen) We hebben elkaar meer dan 20 jaar geleden ontmoet 
tijdens een American Football game. We wilden elkaar heel graag 
beter leren kennen en dat is ook gebeurd. We zijn nu bijna 14 jaar 

getrouwd en hebben vijf gezonde kinderen. 

WAAROP BEN JIJ, LAKENDRA, HET MEEST 
GEVALLEN IN CLIFF? 
Lakendra: Hij is zo lief. Hij heeft een geweldige persoonlijkheid. 
Veel mensen vinden hem stil, maar samen doen we graag gek en 
we praten heel veel. En hij heeft ook mooie ogen. (lacht)
 
WAS CLIFFORD AL ZOVEEL BEZIG MET 
BASKETBAL TOEN JE HEM LEERDE 
KENNEN OF IS ZIJN CARRIÈRE ERNA PAS 
GESTART? EN HOE WAS DIT VOOR JOU? 
Lakendra: Erna pas. Ik speelde zelf ook basketbal en ik zag mijzelf 
ook op een hoog niveau spelen dus ik was niet onder de indruk. 
Ik bleef hem zien voor wie hij was en niet voor het geld dat hij zou 
verdienen en voor de weg die hij op wou. Ik was in het begin ook 
vooral bezig met mijn eigen carrière. 
Clifford: Ik denk dat ze in het begin geen deel wou uitmaken van 
het hele gebeuren dat ik hogerop ging spelen omdat ze haar eigen 
identiteit had en niet enkel de vrouw van een atleet wou zijn. 

WAT DOEN JULLIE GRAAG SAMEN, 
BUITEN BASKETBAL? 
Gewoon familie-tijd: spelletjes spelen, gaan bowlen, karaoke, naar 
het strand gaan,... 

HOE HEBBEN JULLIE DE VERHUIS NAAR 
BELGIË ERVAREN? 
Lakendra: ik was heel enthousiast omdat we België kennen. Cliff 
heeft hier al gespeeld. Ik kende Niels zijn vrouw ook al dus het was 
fijn om bekende gezichten terug te zien. Voor de kinderen was het 
interessant om nog een nieuwe taal te leren. 

ZIJN DE KINDEREN GOEDE STUDENTEN? 
Lakendra: het zijn enorm goede studenten. Ze nemen de taal heel 
goed op en we krijgen heel veel goede feedback van de school. 
Clifford: Ze spreken vloeiend Duits, Frans en Engels uiteraard. 
Daarnaast spreken ze ook een beetje Grieks en nu beginnen ze aan 
hun vijfde taal, Nederlands. 

IS HET MOEILIJK VOOR HEN OM HIER 
VERDER TE GAAN MET HUN LEVEN? 
Hier leven en het maken van vrienden is voor de kinderen geen 
probleem, maar het moeilijke deel komt pas als we een plaats 
moeten verlaten en ze hun vrienden moeten achterlaten. Sommige 
kinderen hebben het daar enorm moeilijk mee. 
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Luxeautocars van 16 tot 80 plaatsen, Royal Class en
autocar voor mindervaliden.
Onze Classic Coaches zijn 
ideaal voor huwelijken of 
een feestje.
                                             Onze vip-/kantoorbus als
                                             je kiest voor iets meer
                                             luxe!

EEN BUS VOOR ELKE
GELEGENHEID

ER EVEN TUSSENUIT
Ontdek ons aanbod citytrips, strandvakanties,

rondreizen en nog veel meer op
www.dezigeuner.com

Industrielaan 7 • 3590 Diepenbeek
info@dezigeuner.com • 011 35 04 04 

find
us on

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

distancing.

VOLGEN JIJ EN DE KINDEREN DE WEDSTRIJDEN?
Kinderen: Wij volgen de wedstrijden altijd! Tijdens de wedstrijd van gisteren (Hubo Limburg United vs 
Okapi Aalster, vrijdag 21 mei, nvdr) wisten we in het begin niet goed hoe het zou uitdraaien, maar we 
waren superblij dat ze uiteindelijk gewonnen hebben! 

IS ER IEMAND VAN JULLIE DIE GRAAG IN DE VOETSPOREN VAN 
PAPA WIL TREDEN? ZIJN DE BASKETBALGENEN DOORGEGEVEN? 
4 kinderen steken hun hand op 
Clifford: Als ze dan allemaal in een ander land spelen, maken wij gewoon een Europese tour om ze 
allemaal te bezoeken. (lacht) 

WAT IS DE GROOTSTE LEVENSLES DIE JE JE KINDEREN WIL 
MEEGEVEN? 
Lakendra: We leren hen om van elkaar te houden en dat familie belangrijk is. We zijn er voor elkaar en 
dat moet je koesteren. Behandel mensen zoals je zelf behandeld wil worden. 
Clifford: Blijf jezelf en wees eerlijk. 
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There’s a new kid in town: 
United MVP sessions! 

United MVP sessions, what’s in a name? MVP staat voor Most Valuable Players, Most Valuable 
Partners en last but not least voor Most Valuable Public. In deze gloednieuwe podcast ontvangt 

United-voorzitter Maarten Bostyn driewekelijks een centrale gast voor een leuke babbel over 
sport en ondernemen. 

De Hubo Limburg United podcast zal niet enkel over basketbal gaan. Er wordt tijdens 
de gesprekken de nodige aandacht besteed aan het onderwerp ‘ondernemen’ maar 

er wordt wel telkens een link gelegd met sport, basketbal en uiteraard Hubo Limburg 
United. 

De allereerste MVP was Marnick Vandebroek. Marnick is een 33-jarige ondernemer 
die samen met zijn partner Natalie Vandergraesen de Stand Up Company heeft 

opgericht. Ze coachen ondernemers en professionele teams in het zichzelf 
ontdekken en het motiveren om voor mensen te spreken. Daarnaast schreef 

Marnick het boek “Stand up to stand out”.

De MVP van de tweede aflevering was Geert Houben. Geert is een 38-jarige 
Limburgse ondernemer, CEO en oprichter van Cubigo.  Cubigo is een 

digitaal platform dat mensen op leeftijd helpt om zo lang mogelijk 
zelfstandig te leven. Om een grotere markt te bereiken trok hij vijf jaar 

geleden naar de Verenigde Staten. If you can make it there you’ll 
make it anywhere? Kom het te weten in onze tweede podcast!

Benieuwd naar de volgende interessante gast? Voor de derde 
aflevering nodigden we een Limburgse sportvrouw uit. 

Volg ons op YouTube “HuboLimburgUnitedOfficial” of 
op Spotify “United MVP Sessions” en mis geen enkele 

aflevering!

HUBO LIMBURG UNITED 
HEEFT ZIJN EIGEN PODCAST! 
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United MVP 
sessions! 

Klaar voor een 
andere positie?
Scoor met IMPACT 
een nieuwe job!

www.impact.be
techniek | bouw | office

Naamloos-1   1Naamloos-1   1 8/12/2020   13:37:208/12/2020   13:37:20
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  “Zéker in moeilijke tijden is netwerken 
   van onschatbare waarde!” 

Onze partners, de steunpilaren van Hubo Limburg 
United. We kunnen het niet vaak genoeg zeggen: 

zonder partners, geen basketbal op het hoogste niveau 
in Limburg. 

Onze netwerkwereld zag er afgelopen seizoen 
heel anders uit: de Ploegvoorstelling, de Nieuw-

jaarsreceptie,.. noodgedwongen schakelden we 
over op digitale events of openluchtevents. 

Gezellig klinken werd e-piritieven via zoom. 
Maar gelukkig bleven onze partners steeds 

gemotiveerd en enthousiast om elkaar te 
leren kennen. 

Wat is er nu zo sterk aan ons netwerk? 
We laten het je graag vertellen door 5 

trouwe partners van de Impact HLU 
Business Community.

PARTNERS IN THE 
SPOTLIGHT
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FRANK APPELTANS 

Gedelegeerd bestuurder bij “SSL Rent” – de partner voor een volledige technische 
ondersteuning met licht, geluid, video en rigging door geschoolde techniekers voor 
al uw evenementen.

PARTNER SINDS? 
De opstart van de club!

HOE HEB JE KENNIS GEMAAKT MET HLU? 
Birger (3vents) en Winde (destijds ook nog 3vents) stonden destijds in voor de evenementiële omkadering 
van de wedstrijden. Zij contacteerden ons met de vraag of wij wouden instappen in dit nieuwe project als 
licht- en geluidpartner en daar hebben wij volmondig ja op gezegd.

WAT IS VOOR JULLIE DE BELANGRIJKSTE REDEN OM 
PARTNER TE ZIJN BIJ HLU? 
We zijn destijds gestart uit sympathie voor de club en de fijne samenwerking sinds het begin. Het is fijn om 
deel te nemen aan een lokaal project, waarbij we tegelijkertijd onszelf in de kijker kunnen zetten.

WAT IS JE FAVORIETE HLU-MOMENT? 
Helaas geraken wij door drukte niet vaak op de wedstrijden, want op 
vrijdagavonden zijn wij meestal ook aan het werk! Maar als we er zijn 
kunnen we ten volle genieten van de wedstrijd, maar ook van de groei 
die de ploeg doorheen de jaren doorgemaakt heeft. Het feit dat Hubo 
Limburg United een echte familieclub is, maakt het uiteraard eens zo 
mooi!

WELKE INSPIRERENDE QUOTE IS VAN 
TOEPASSING OP JULLIE BEDRIJF? 
There is no business like show business! - Titel van de film van Walter 
Lang 1954

HOE ERVAREN JULLIE DE CORONA-CRISIS?  
Helaas is dit voor ons een grote domper geweest. We gingen een 
schitterend 2020 tegemoet gaan, maar daar is niets meer van 
overgebleven. We hebben onze kennis dan bijgeschaafd en zijn gaan 
inzetten op live-streams, opnames voor TV,... Dankzij de connectie 
met HLU hebben we in onderaanneming voor Isola en voor andere 
firma’s elektrische installaties geplaatst. Hierdoor werden de financiële 
kopzorgen aanzienlijk verkleind en komen we de crisis te boven zonder 
al te veel kleerscheuren. 

WAT ZIJN JULLIE VOORUITZICHTEN? 
Hier ben ik heel voorzichtig in, aangezien we niet weten hoelang deze 
crisis nog gaat duren. We hopen uiteraard nog te groeien, niet per se in 
grootte van het bedrijf, maar wel in kwaliteit en service. We merken dat 
onze klanten daar zeel veel belang aan hechten en wij trouwens ook. 

WELKE TIP ZOU JE MEEGEVEN AAN NIEUWE 
HLU PARTNERS?  
“Ga ervoor!” Het is een zeer fijne community met respect voor haar 
partners!
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6D SPORTS NUTRITION

OFFICIAL SUPPLIER HUBO LIMBURG UNITED
WWW.6DSPORTSNUTRITION.COM
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Zorgeloos investeren in Spaans vastgoed
Spaargeld dat stilstaat wordt langzaam minder waard. 

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

Ceder Invest begeleidt u van A tot Z.

CEDER INVEST BELGIË

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

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

www.consenso.be • info@consenso.be

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

Kantoor Genk:  

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

COO bij “Walth” – een geheel van zeven Limburgse houthandels waar de vakman 
en de betere doe-het-zelver terecht kan voor elke denkbare plaat, lat of keper 
CEO bij “Romulus & Remus” -  dé interieuraannemer met focus op totaalprojecten 
in samenwerking met onderaannemers, voor zowel de particuliere als de zakelijke 
klant

PARTNER SINDS? 
Romulus en Remus sinds seizoen 2017-2018,
 Walth sinds de oprichting van het bedrijf dus seizoen 2020-2021.

HOE HEB JE KENNIS GEMAAKT MET HLU? 
Romulus en Remus heeft destijds de gevel van de spelershome afgewerkt met hout en was al een tijdje 
actief binnen de Business Community. Ikzelf ben in november 2019 gestart en heb al vrij snel daarna een 
wedstrijd bijgewoond.

WAT IS VOOR JULLIE DE BELANGRIJKSTE REDEN OM 
PARTNER TE ZIJN BIJ HLU? 
We hebben van nature uit een winnaars-mentaliteit en willen dit graag koppelen aan een ambitieuze 
club, daarnaast zijn we een fier Limburgs bedrijf en zitten we verspreid over de hele provincie, net zoals 
de partners en supporters van Hubo Limburg United. Bij Romulus en Remus ligt de nadruk vooral op 
het vergroten van het netwerk, terwijl het bij Walth belangrijk is om op korte termijn zoveel mogelijk 
naambekendheid te krijgen. 

WAT IS JE FAVORIETE HLU-MOMENT? 
De dagsponsoring van Romulus en Remus in december 2019, waarbij we 
enerzijds onze klanten in de watten konden leggen met een lekker diner 
maar anderzijds ook op een originele manier konden laten zien aan het 
grote publiek wat we in allemaal in huis hebben. En natuurlijk hoort de 
afterparty er ook bij,  waar de fijne sfeer die er na een overwinning hangt 
plezant is, maar waar je ook heel wat bekende gezicht tegenkomt.

WELKE INSPIRERENDE QUOTE IS VAN 
TOEPASSING OP JULLIE BEDRIJF? 
Wij gaan steeds voor veel inhout 

HOE ERVAREN JULLIE DE CORONA-CRISIS?  
Tijdens de eerste lockdown hebben we Walth achter de schermen 
vorm gegeven en ook de lancering van Walth heeft plaats gevonden 
in volle corona-crisis, wat wel creativiteit vroeg met betrekking tot de 
winkelsluitingen. De bouwsector is gelukkig wel redelijk stabiel gebleven, 
echter merken we nu wel dat de prijzen van grondstoffen onder druk 
komen te staan.

WAT IS VOOR JULLIE HET BELANG VAN 
NETWERKEN IN CRISISTIJDEN? 
Aangezien fysiek netwerken natuurlijk zeer moeilijk kon, zijn we wel 
tevreden met de online events waar we aan konden deelnemen. Zo heeft 
de online HLU Business Speeddate zeker wel wat contacten opgeleverd.

WAT ZIJN JULLIE VOORUITZICHTEN? 
We gaan verder focussen op het op punt stellen van de bestaande 
winkels en alle neuzen in dezelfde richting krijgen. Daarbij komt ook de 
integratie van een webshop. We gaan niet specifiek op zoek naar extra 
overnames, maar als er zich opportuniteiten voordoen moet je soms je 
kans grijpen. 

WELKE TIP ZOU JE MEEGEVEN AAN 
COLLEGA-ONDERNEMERS? 
Netwerken is en blijft belangrijk, al is het maar om een persoonlijke 
band met andere ondernemers te creëren en af te stappen van het puur 
zakelijke contact. Op dit manier heb je brede gesprekken en kan je samen 
brainstormen om zaken op een alternatieve manier aan te pakken.
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The Value Builders:  
allen experts, samen sterker

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

www.democogroup.com

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

Vezerlaan 1/1 • 3540 Herk-De-Stad • T. 013 29 74 45
hello@fl exorius.hr • fl exorius.com
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HEIDI WIJGAERTS & DIANA PIRARD

Complementair en creatief duo bij “dmotion communication” 
dat zich 100% thuis voelt in grafisch design en communicatieadvies en 
onder andere instaat voor de vormgeving van dit clubmagazine

PARTNER SINDS? 
Seizoen 2016-2017

HOE HEB JE KENNIS GEMAAKT MET HLU? 
Heel toevallig in het Officenter, waar zowel dmotion als HLU een kantoor huren.  Diana struikelde over een 
parapluvoet en viel in de armen van Odell. We raakten aan de praat en zijn toen voor de eerste keer naar 
een match komen kijken. Sindsdien hebben we er bijna geen enkele meer gemist!

WAT IS VOOR JULLIE DE BELANGRIJKSTE REDEN OM 
PARTNER TE ZIJN BIJ HLU? 
De gezellige sfeer, de community, de leuke mensen die wij hebben leren kennen en natuurlijk ook de 
business die eruit voortvloeit, dat is voor iedereen belangrijk.

WAT IS JE FAVORIETE HLU-MOMENT? 
Dat zal sowieso de bekerfinale zijn! Wat een sfeer, nooit zoveel bussen 
gezien, nooit zoveel supporters gezien voor 1 ploeg. We hopen absoluut 
dit nog eens te mogen meemaken!

WELKE INSPIRERENDE QUOTE IS VAN 
TOEPASSING OP JULLIE BEDRIJF? 
“There is no limit to what we, as women, can accomplish.”- 
Michelle Obama

HOE ERVAREN JULLIE DE CORONA-CRISIS?  
Met ups en downs. Veel bedrijven zijn voorzichtig geworden en 
anderen weer totaal niet. Wij mogen echt niet klagen maar het is er 
niet gemakkelijker op geworden. Toch hebben we een nieuw concept 
gelanceerd: “De werfgazet”, en dat is goed aangeslagen! 

WAT ZIJN JULLIE VOORUITZICHTEN? 
Het allerbelangrijkste is dat we onze trouwe klanten goed mogen 
blijven helpen en laten groeien en dat we nieuwe contacten mogen 
ondersteunen met hun communicatie.

WELKE TIP ZOU JE MEEGEVEN AAN 
COLLEGA-ONDERNEMERS?  
Blijf niet bij de pakken zitten, laat van je horen, en blijf in jezelf geloven.

WELKE TIP ZOU JE MEEGEVEN AAN NIEUWE 
HLU PARTNERS? 
HLU is voor ons de leukste netwerkfamilie die er is. Op vrijdagavond, 
als je naar huis gaat na de match, is je weekstress volledig omgezet in 
positieve adrenaline. 
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Tot 460 km elektrisch rijplezier.

Hij is er. De allereerste volledig elektrische BMW X3: de BMW iX3.  
Na 34 minuten is hij al 80% opgeladen aan een snellaadpaal. 
En met een elektrisch rijbereik tot 460 km beleeft u met elke rit 
puur rijplezier. De BMW iX3 staat trouwens niet alleen mooi op  
de oprit, maar ook mooi op de belastingbrief. Want hij is 100% 
fiscaal aftrekbaar voor professionelen.

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

0,0 L/100 KM • 0 G/KM CO2 (WLTP)

100% 
ELEKTRISCH.

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
van Osch Halen • Industriepark 1122, 3545 Halen • Tel. 013 46 01 30 • www.vanosch.bmw.be
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MARC TIMMERMANS

Zaakvoerder bij “Groenbedrijf Van Vlierden ”  – dé specialist in 
tuinaanleg en omgevingsaanleg van A tot Z voor zowel particulieren 
als projectontwikkelaars, aannemers, overheden en nog veel meer.

PARTNER SINDS? 
Dag 1 of zelfs dag -1 zeg maar! 

HOE HEB JE KENNIS GEMAAKT MET HLU? 
Bij de opstart van de club werd ik als toenmalig basketter en bestuurslid bij Alken BBC gecontacteerd met 
de vraag of ik interesse had om mee te stappen in het HLU project, waar ik natuurlijk niet lang over heb 
moeten nadenken!

WAT IS VOOR JULLIE DE BELANGRIJKSTE REDEN OM 
PARTNER TE ZIJN BIJ HLU? 
Enerzijds uit sociaal engagement, de Limburgse jeugd heeft nood aan een ploeg in Limburg op hoogste 
niveau als motivator om het beste van zichzelf te geven.  Anderzijds is het voor mezelf een heel dankbaar 
gegeven om te kunnen netwerken binnen een kader waar ik een passie voor heb. Daarbovenop leer ik ook 

de relaties die ik meebreng naar de wedstrijd op een andere manier 
kennen, en omgekeerd!

WAT IS JE FAVORIETE HLU-MOMENT? 
Er zijn al heel wat leuke momenten gepasseerd; veel spannende 
wedstrijden, de bekerfinale tegen Oostende, close calls tegen 
Antwerpen, het is overall mooi dat deze jonge club al zo ver is geraakt. 
Een absoluut memorabel moment was de allereerste Amerika reis 
naar Charlotte. Live een NBA wedstrijd zien was een jongensdroom 
die uitkwam, daarna stevig de bloemetjes buitengezet maar toch ’s 
ochtends gaan joggen gaan met andere partners door de verlaten 
straten van Charlotte. Fijne herinneringen!

WELKE INSPIRERENDE QUOTE IS VAN 
TOEPASSING OP JULLIE BEDRIJF? 
 “Never shoot to miss” is een uitdrukking die in basketbal gebruikt 
wordt, als je niet de intentie hebt om te scoren of twijfelt, moet je 
niet gooien.  Dit gebruik ik vaak als jeugdtrainer, maar geldt ook in 
de bedrijfswereld: als je niet zeker bent van iets, dan moet je het niet 
doen.

HOE ERVAREN JULLIE DE CORONA-CRISIS?  
Vorig jaar hebben we er -op een paar weken gesloten te zijn na- weinig 
van ervaren en kregen zelfs een opstoot van aanvragen van privé 
tuinen! De trend ‘vakantie in eigen tuin’ zet zich voorlopig door, wat 
zeker voor ons positief is! In de projectmarkt zijn lopende projecten 
doorgegaan, maar voelen we nu toch wel wat voorzichtigheid met 
investeringen.

WAT ZIJN JULLIE VOORUITZICHTEN? 
Van Vlierden is goed gevestigd in B2B, maar we willen terug meer 
inzetten op B2C om dit naar een nog hoger niveau te tillen. En 
natuurlijk inspelen op de groeikansen die er zijn: groengevels en 
groendaken zijn steeds meer in trek, mede doordat ze ecologisch 
verantwoord zijn, vooral de grote steden zijn daarom voor ons the 
place to be!

WELKE TIP ZOU JE MEEGEVEN AAN NIEUWE 
HLU PARTNERS? 
Basket is een zeer tactische en atletische sport. Het duurt even voor 
je alle regels onder de knie hebt, maar het is een zalige sport om te 
ontdekken!
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  “Dit is geen vaarwel, maar een tot weerziens.”

Onze assistant coach Kristof Michiels aka “Mitch” is 
al sinds de start van Hubo Limburg United een vaste 

waarde aan onze zijlijn, met een kleine onderbreking 
tussendoor. 

Volgend seizoen zullen we hem echter opnieuw 
aan de bezoekerskant terugvinden: als head 

coach bij Kangoeroes Mechelen. Dankbaar 
voor wat hij voor onze club heeft betekend, 

spraken we met hem over zijn carrière bij 
Hubo Limburg United.

EEN CARRIÈRESWITCH 
VOOR ONZE MITCH! 



80 81

MITCH, HOE KIJK JIJ TERUG OP JE 5 JAAR ALS ASSISTANT BIJ HUBO 
LIMBURG UNITED?
Ik kijk enkel en alleen maar terug met positieve gevoelens en ik wil er ook meteen bij zeggen dat het 
verhaal Hubo Limburg United voor mij in de toekomst nog een paar extra bladzijden mag krijgen. Deze 
club heeft mij de kans gegeven om professioneel bezig te zijn met wat ik het liefste doe, namelijk het 
coachen en teachen van basketbal. Daar zal ik Hubo Limburg United en het bestuur eeuwig dankbaar 
voor zijn. Zelfs tijdens mijn periode bij Charleroi kwam ik trouwens nog steeds regelmatig en met veel 
plezier naar de Office en in de Alverberg. En nogmaals, ik denk niet dat dit tweede hoofdstuk het laatste is.

JE BENT AL SINDS 2012 ASSISTANT COACH IN DE EUROMILLIONS 
LEAGUE. KWAM HET VOORSTEL VAN MECHELEN ALS EEN 
VERRASSING OF VOELDE JIJ OOK DAT HET TIJD WAS OM DOOR 
TE SCHUIVEN NAAR DE POSITIE VAN HEAD COACH?
De vraag is van Mechelen zelf gekomen. Zij hebben contact opgenomen met HLU-voorzitter Maarten en 
zo is de bal aan het rollen gegaan. Ik was niet op zoek naar een andere job, zeker niet als assistent coach. 
Maar toen de vraag kwam, vond ik dat uiteraard een zeer mooie kans en een goed moment in mijn carrière 
om de sprong te wagen, na 9 jaar ervaring te hebben opgedaan als assistent coach. Ik kijk ernaar uit!

HET IS ALGEMEEN GEWETEN DAT JULLIE 
ALS ASSISTANT COACHES DE AFGELOPEN 
SEIZOENEN VEEL INSPRAAK KREGEN VAN 
HEAD COACHES SACHA EN BRIAN. HEB JE 
HIERDOOR EXTRA KENNIS EN ERVARING 
KUNNEN OPDOEN DIE JE KAN GEBRUIKEN IN DE 
FUNCTIE VAN HEAD COACH?
Naar mijn mening zijn Raymond en ik zowel bij Brian als bij Sacha met ‘ons 
gat in de boter’ gevallen qua inbreng, ik heb helaas ook andere situaties 
meegemaakt. Natuurlijk leer je van elke head coach iets bij. Ik heb in mijn 
carrière als assistant met vijf verschillende coaches gewerkt, van wie ik 
allemaal iets heb opgepikt. Soms zie je ook dingen die niet stroken met 
jouw visie, dat hoort nu eenmaal bij het leerproces. Het is logisch dat Brian 
het meeste invloed heeft gehad op mijn ontwikkeling als coach aangezien 
ik met hem het langst heb samengewerkt. Maar ik moet ook toegeven dat 
wij ook wel eens discussies hadden wanneer onze filosofieën op bepaalde 
vlakken niet strookten. Door de jaren heen vorm je een eigen visie en bouw je 
een eigen filosofie op. Daarom is het een goede leerschool om als assistent 
ervaring op te doen en dan pas de stap te zetten naar head coach. Er komt 
veel meer kijken bij basketbal dan enkel het tactische aspect.

WELK MOMENT VAN JE VIJFJARIGE CARRIÈRE 
BIJ HUBO LIMBURG UNITED ZAL JE ALTIJD 
BIJBLIJVEN?
 
Slecht één specifiek moment opnoemen, gaat me niet lukken. Een aantal 
momenten die mij gaan bijblijven:

1. De allereerste thuismatch ooit tegen Mons met een bijna volle tribune, 
nadat we een week voordien nog voor een nagenoeg lege zaal onze laatste 
oefengame speelden.

2. De bekerfinale in seizoen 2016-2017 natuurlijk, maar daaraan gekoppeld 
ook zeker de wedstrijd toen we ons thuis tegen Aalst kwalificeerden voor die 
finale.

3. De play offs van seizoen 2015-2016 waar we in game 4 in de halve finale 
thuis tegen Oostende op de buzzer wonnen om Game 5 te halen.

4. Onze Europese verplaatsing naar Hongarije, een unieke beleving.

Daarnaast vind ik het persoonlijk heel mooi om de ontwikkeling te zien die 
bepaalde spelers hebben doorgemaakt bij Hubo Limburg United. Als je ziet 
waar deze spelers nu staan, dan kan je toch wel zeggen dat we goed werk 
leveren!
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JE HEBT ALS COACH 
ERVARING KUNNEN OPDOEN 
BIJ VERSCHILLENDE CLUBS. 
WAT IS ER SPECIAAL AAN DE 
AANPAK VAN HUBO LIMBURG 
UNITED?
Dat is absoluut het familiale karakter van de club! 
Zowel de staf, het Office-team, de vrijwilligers,… 
vormen in mijn ogen echt een familie, een team. 
Deze club heeft dan niet het budget van een 
club als Oostende, maar met de middelen die 
er zijn vind ik dat deze club heel professioneel 
geleid wordt - niet alleen sportief maar ook in 
de omkadering. De spelers kunnen zich hier 
echt thuis voelen en hoeven zich weinig zorgen 
te maken. Alles wordt voor hen gedaan en dat 
vind ik superknap. 

Als je dan ook ziet dat we op sportief vlak elk 
jaar top 4/5 halen, dat er spelers doorstromen 
en de jeugd die kansen krijgt, dan vind ik dat 
United in die 7 jaar haar stempel op het Belgisch 
basketbal reeds gedrukt heeft!

WAT WIL JE GRAAG BEREIKEN 
OP BASKETBALVLAK?
Ik ben niet de man die doelen ver in de toekomst 
stelt. Vandaag wil ik een heel goede assistant 
zijn voor de head coach maar vanaf augustus 
wil ik absoluut mijn kans grijpen als head coach. 
Ik zie mezelf zeker ooit terugkomen naar 
Hubo Limburg United, maar eerst wil ik mezelf 
ontwikkelen en bewijzen als head coach, en dan 
zien we wel weer verder. 
Als ik echt een ultiem doel moet stellen, dan zou 
ik toch zeggen dat ik ooit als basketbalcoach in 
het buitenland zou willen werken, liefst als head 
coach uiteraard.

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
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   “Ik kijk er naar uit om het team op 
   een andere manier te ondersteunen.”

De positie van Mitch werd al snel terug ingevuld 
door een bekend gezicht, onze kapitein en rots in 

de branding Niels Marnegrave. Hij zal niet enkel 
de rol van assistant coach bij het A team op zich 

nemen, maar zal ook het C team coachen en zich 
richten op het personal development van onze 

jeugdspelers. We gingen ook eens bij Niels 
horen of hij ernaar uit kijkt om de switch naar 

de zijlijn te maken!

EEN BEKEND GEZICHT 
LANGS HET VELD, 

ASSISTANT COACH NIELS 
MARNEGRAVE!
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NIELS, WAS JIJ VERRAST DOOR DE VRAAG OM ASSISTANT COACH TE 
WORDEN?
Ik had enkele weken voordien vernomen dat ik niet langer als speler bij Hubo Limburg United kon blijven, 
wat ik natuurlijk zeer jammer vond. Toen ik dit voorstel kreeg, was ik zeker verrast, al had ik ergens wel het 
doel om na mijn carrière als speler verder te gaan in de coaching wereld. Door het vertrek van Mitch is alles 
in een stroomversnelling gekomen en ben ik absoluut zeer blij met deze kans.

AFGELOPEN SEIZOEN WAS JE KAPITEIN EN FUNGEERDE JE ALS 
TUSSENPERSOON TUSSEN COACHES EN SPELERS. HOE HEB JE DIT 
ERVAREN?
Het was de eerste keer in mijn carrière dat ik kapitein was, maar voor mij is dit hoofdzakelijk een titel. Als 
point guard is het namelijk ook je taak om de visie van de coach op het veld over te brengen en moet 
je voor een stuk het team al leiden. Zeker in een team met veel jonge spelers is het belangrijk dat je 
communiceert en helpt waar je kan. Op dat vlak heeft de titel van kapitein dus weinig verschil gemaakt.

IS HET EEN MEERWAARDE DAT JE ALS ASSISTANT COACH EEN 
GROOT DEEL VAN DE SPELERS AL GOED KENT?
Het is zeker wel een groot voordeel dat ik weet wat er in de spelers omgaat. Als medespeler krijg je toch 
een andere kant te zien dan als coach. Daarnaast weet ik van deze spelers wat hun sterke punten en hun 
werkpunten zijn. Ik ben zelf lange tijd profspeler geweest, waardoor ik me perfect kan verplaatsen in de 
leefwereld van de spelers. 

JE STOND AL BEKEND ALS MOTIVATOR 
VOOR DE JONGERE SPELERS EN OM JE 
KWALITEIT HET HOOFD KOEL TE HOUDEN 
IN STRESSVOLLE SITUATIES. GAAT DIT OOK 
JE PRIORITEIT ZIJN ALS ASSISTANT COACH?
 
Ik zal absoluut mijn best doen om hen te ondersteunen. Stress kan een 
positief maar ook een zeer negatief effect hebben en zeker jonge spelers 
hebben het soms moeilijk om met stress om te gaan. Je lichaam kan deels 
blokkeren of je kan te hard over het spel beginnen nadenken, waardoor 
je niet op je beste niveau speelt. Er zijn daarnaast natuurlijk veel factoren 
die je spel beïnvloeden, zoals talent, werkmentaliteit, teamspirit, … 
maar elke speler heeft een apart karakter dat ook apart benaderd moet 
worden. Sommigen hebben het nodig om hard aangepakt te worden, 
terwijl bij anderen de zachte benadering beter werkt; het is de taak van 
de coaching staf om uit te zoeken welke speler op welke manier het 
meest gestimuleerd wordt. Hiervoor is communicatie de sleutel.

HEB JE ZELF AL ERVARING ALS COACH?
Ik heb zelf al heel wat basketbalkampen gecoacht in verschillende 
leeftijdscategorieën, maar dat is wel een heel ander gegeven. Daar ben 
je slechts een korte periode bezig met dezelfde speler, dus ga je weinig 
invloed hebben op lange termijn. Het maakt een groot verschil of je een 
week of een seizoen dezelfde personen coacht. 
Met het C team zal ik samen met de ervaren staf echt kunnen inzetten 
op de persoonlijke ontwikkeling van jonge spelers en bijdragen aan 
hun verdere carrière, iets waar ik echt naar uit kijk! Daarnaast zal ik als 
assistant van het A team ook heel veel kunnen bijleren van Sacha en Ray. 
Dat het nieuwe seizoen er maar snel aan komt!
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 “Tijdens de wedstrijden zonder publiek 
  was de livestream en bijhorende 
  commentaar onmisbaar.’

Het afgelopen seizoen moesten we het allemaal stellen 
zonder de (ont)spannende wedstrijdavonden in de 

Alverberg. Om de supporters toch nog van hun 
favoriete sport te kunnen laten genieten, zorgde de 

Euromillions League voor een livestream van alle 
wedstrijden op EMBL.tv. 

Wij konden rekenen op het enthousiasme en de 
basketkennis van Philippe Vanmarsenille en 

Thomas Dreesen om onze thuiswedstrijden 
van live commentaar te voorzien. 

Nu het seizoen ten einde is, willen we graag 
de mannen achter de microfoon aan jullie 

voorstellen.

THE MEN BEHIND THE MIC: 
DUBBELINTERVIEW MET 

ONZE LIVESTREAMHOSTS!



92 93

Uw vaste waarde voor uw 

interieurproject 

www.romulusenremus.com

KURINGERSTEENWEG 357, 3500 HASSELT
HASSELTWEG 201, 3600 GENK

.be

Ja
aan je dromen

LaBaronale brengt een stukje Italië dicht bij huis !

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

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

Waaronder het exclusief espressoconcept PIU’ Caffè.

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

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

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

De Lange Beemden 29,
3550 Heusden-Zolder
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HOE LANG ZIJN JULLIE AL 
SUPPORTER VAN HUBO 
LIMBURG UNITED? 
Philippe: Al vanaf het ontstaan van de club! Er 
was een hele tijd geen eersteklasser in Limburg na 
het verdwijnen van Bree en Hubo Limburg United 
heeft dat gat mooi opgevuld. Dat zorgde in de hele 
Limburgse basketwereld voor veel enthousiasme.
Thomas: Sinds de start van het project ben ik 
een follower van de club. Natuurlijk mocht ik als 
voormalig tegenstander toen geen supporter zijn. 
(lacht)

KENNEN JULLIE DE SPELERS EN 
COACHES PERSOONLIJK?
Philippe: Niet echt, maar als Thomas er niet bij 
kan zijn wordt er meestal een gekwetste speler 
gevraagd om in te springen bij de livestream 
waardoor je toch wat voeling krijgt met de spelers.
Thomas:  Als voormalig speler heb ik natuurlijk 
met veel Belgische jongens op het veld gestaan en 
ken ik sommige mannen als collega’s. Met enkelen 
heb ik een nauwere band. Zo heb ik een zeer goede 
connectie met coach Sacha en Wen Mukubu. We 
hebben vroeger veel tijd samen doorgebracht met 
het nationale team.

HEBBEN JULLIE DE PLOEG ZIEN 
GROEIEN DOORHEEN HET 
SEIZOEN?
Philippe: Absoluut. Ik denk dat het een seizoen 
met veel ups en downs was, maar de laatste weken 
speelde het team collectief een stuk beter, net op 
tijd voor de play offs!
Thomas: Dit seizoen is, omwille van corona, zeer 
apart. Als je me in maart had gevraagd hoe we het 
seizoen zouden eindigen, zou ik gezegd hebben: 
ik vrees dat dit seizoen wel eens op een mindere 
manier zou worden afgesloten. Maar het team 
heeft ineens een déclic gemaakt waardoor we in 
april een groei als team zagen. Dit resulteerde in 
goede matchen alsook goede resultaten en zelfs 
het behalen van de halve finale van de play offs!

WAT ZIJN JULLIE BEZIGHEDEN 
IN HET DAGELIJKS LEVEN? HOE 
COMBINEREN JULLIE DIT MET 
THUISWEDSTRIJDEN? 
Philippe: Ik ben momenteel mijn studies 
Economische Wetenschappen aan het afronden. 
Op zich is dat geen moeilijke combinatie, hoewel 
er toch wat tijd kruipt in het voorbereiden van de 
wedstrijden, zeker in het begin van het seizoen 
als je de achtergrond van de nieuwe spelers in de 
competitie nog wat beter moet leren kennen.
Thomas: Ik ben Store Manager voor 
basketbalspeciaalzaak Bouncewear. Daarnaast 
heb ik samen met mijn zus het DRSN HOOPS 
basketballproject en ben ik actief als basket-
balcoach voor Bree Basket. Hoe ik dit combineer? 
Het moeilijkste is om ervoor te zorgen dat er geen 
conflicten binnen mijn agenda zijn. 

WAT VINDEN JULLIE ZO LEUK 
AAN COMMENTATOR ZIJN?
Philippe:  Ik ben altijd heel veel bezig met basket 
en vind het leuk om wedstrijden te kijken. Als 
commentator kan ik mijn kennis over de spelers in 
de Belgische competitie goed benutten.
Thomas: Lekker onze mening kunnen geven! En 
ik hoop natuurlijk ook dat we de mensen thuis een 
leuke basketbalavond kunnen laten beleven. 

WAT ZIJN NAAR JULLIE MENING 
DE EIGENSCHAPPEN VAN EEN 
GOEDE COMMENTATOR? 
Philippe: Volgens mij is een goede commentator 
iemand die veel kennis over de spelers bezit, 
maar ook inzicht in het spel heeft en dat op een 
eenvoudige manier kan overbrengen naar de 
kijkers. 
Enthousiasme is een andere belangrijke 
eigenschap. Je moet zorgen dat de mensen thuis 
op het puntje van hun stoel zitten.
Thomas: Dit resulteerde in goede matchen alsook 
goede resultaten en zelfs het behalen van de halve 
finale van de play offs! Genieten aan het water

Hoogbrugkaai 91 • 3500 Hasselt • 011/21 25 70 • info@westpunt.be • www.westpunt.be

JULLIE VERZORGDEN 
VORIG SEIZOEN OOK AL 
DE COMMENTAAR VAN DE 
FACEBOOK LIVESTREAM VAN 
DE CLUB. WAT IS VOOR JULLIE 
DE GROOTSTE AANPASSING NU 
ER ZONDER PUBLIEK GESPEELD 
WORDT? 
Philippe: Het enthousiasme overbrengen naar 
de mensen thuis. In een volle zaal is er veel meer 
lawaai waardoor iedereen meegesleept wordt, 
nu moeten we dat doen door soms wat extra 
enthousiast te reageren. Thomas is hier een held 
in met zijn speciale geluidjes. (lacht)
Thomas: Je kan niet zomaar sfeer en ambitie 
vervangen. Bij wedstrijden met publiek kan je nu 
en dan eens de sfeer zijn werk laten doen in een 
livestream. Nu moet je een woordje meer praten. 
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HOE VERLOOPT DE SAMENWERKING TUSSEN 
JULLIE ALS COLLEGA-COMMENTATOREN? 
Philippe: Heel goed. Doorheen het seizoen zijn we elk in onze eigen rol 
gegroeid. Ik becommentarieer play-by-play en Thomas analyseert en 
dat zorgt voor een betere wisselwerking tussen ons.
Thomas: Inderdaad, die rolverdeling verloopt zeer goed naar mijn 
mening, we voelen elkaar goed aan. En natuurlijk proberen we het altijd 
gezellig te houden. (lacht)  

WAT VONDEN JULLIE HET MEEST 
MEMORABELE MOMENT VAN JULLIE 
CARRIÈRE ALS COMMENTATOREN? 
Philippe: Voor mij was dat toch mijn eerste wedstrijd vorig seizoen 
tegen Oostende. Ik moest het ook meteen alleen doen, wat toch voor 
wat nervositeit zorgde. Maar ook de overwinning tegen Antwerpen 
vorige maand was iets dat ik niet snel zal vergeten. Hubo Limburg United 
maakte daar echt reclame voor het basket!
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   WE REBEL 
     LIKE HELL

WIJNDOMEIN HELSHOVEN

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

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

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

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

     LIKE HELL
   WE REBEL 
     LIKE HELL

WIJN 

VAN BIJ 

ONS!

  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

Onderhoud en herstelling alle 
voertuigen en bedrijfswagens!

CARWASH BANDEN

VERKOOPSERVICE

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

www.temur.be
Volg ons op

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

Leasing-
wagens ook 

welkom!

WASPAS
WWW. .BE

Rode Kruisstraat 22 - 3550 Heusden-Zolder

• Profiteer met je waspas 
van voordelige tarieven!

• Herlaad* en krijg GRATIS 
waarde erbovenop! *vanaf €50
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“Als vrijwilliger bij HLU 
kom je terecht in een warme 
en hechte vriendengroep.”

Zonder vrijwilligers kan Hubo Limburg United 
niet bestaan. Elke thuiswedstrijd zetten tientallen 

vrijwilligers zich in, voor én achter de schermen, om 
alles in goede banen te leiden. We zijn dan ook enorm 

dankbaar dat we kunnen rekenen op dit hecht team 
van mensen met een groot hart voor onze club!

Desondanks dat we al beroep kunnen doen op 
een uitgebreide United Family die altijd voor 

ons klaar staat, zijn we steeds op zoek naar 
extra helpende handen. 

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

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

MOET IK ELKE WEDSTRIJD AANWEZIG ZIJN?
Natuurlijk zullen er altijd datums zijn die voor jou niet passen, maar we rekenen er wel op dat je 
gemiddeld 70% van de wedstrijden aanwezig kan zijn. Voor ons is het heel belangrijk dat, als je toezegt, je 
er ook effectief zal zijn en niet last minute afbelt. Onze kalender ligt lang op voorhand vast en de meeste 
wedstrijden vinden plaats op vrijdagavond.

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

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

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

Heb je interesse of wil je meer informatie? 
Stuur een mailtje naar info@hubolimburgunited.be met je 
contactgegevens of vul het formulier in via onze website: 
https://www.hubolimburgunited.be/nl/united-family/vrijwilligers 
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Come and join 
the family!  

www.dialexbiomedica.be

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

Als marktleider voor handhygiëne en oppervlaktedesinfectie in de 
ziekenhuizen, leveren wij onze producten sinds jaren aan de Belgische 
zorgsector. Ook bedrijven, scholen, overheidsinstellingen, horeca …  
maken gebruik van onze kwalitatieve, veilige en doeltreffende 
infectiepreventiemiddelen. En dat gaat bij Dialex Biomedica nv  
hand in hand met professionele ondersteuning.
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Come and join 
the family!  
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Tiensesteenweg 78/001, 3800 Sint-Truiden   011.48 73 60

     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
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Toonaangevend in HVAC & SANITAIR

NIEUW!

www.duall.biz/designtobuild

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

Garantie voor plaatsing én werking 
HVAC & sanitaire technieken

Blijf binnen je bouwbudget

Innovatieve installaties zijn financieel haalbaar

Vlotte communicatie tussen alle partners

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

In real time de parameters
Van uw kaart wijzigen

Onze chipkaart geef
toegang tot alle diensten
van de toekomst

Diverse formules
Van pincodes mogelijk

Een lokaal team,
beschikbaar voor al uw vragen

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

Een kaart met een
nieuwe look en
een langere levensduur

Mogelijkheid om zelf
uw kaart 24/7
Te blokkeren

Uw transacties zijn
beveiligd dankzij
internationale EMV
technologie

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

Verbeterde
beveiliging

Probleemloos tanken van alle
huidige en toekomstige
brandstoffen.
Ook elektrisch opladen en
aardgas tanken (CNG en LNG)
zijn mogelijk

Brede waaier aan
diensten

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
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