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MAARTEN BOSTYN
Beste vrienden,
Het zijn alweer uitdagende
tijden voor ons allemaal. Met
veel enthousiasme hebben we
de gloednieuwe betFIRST BNXT
League aangevat en we waren superblij om jullie weer allemaal te mogen
verwelkomen in onze Alverberg.
Helaas is de strijd tegen het corona-beestje nog niet helemaal gestreden en
moest onze Alverberg in december alweer op slot.
Maar niet getreurd. We deden er alles aan om zoveel mogelijk wedstrijden uit
te stellen naar een moment waarop de fans terug welkom zijn. In afwachting
hiervan zitten we bij HLU uiteraard niet stil en presenteren wij jullie graag ons
nieuwe clubmagazine.
In deze editie laten we jullie kennismaken met een aantal nieuwe gezichten
binnen onze United Family. We stellen Casey Benson voor: onze floor general
die de ploeg naar heel wat overwinningen zal leiden, en Topias Palmi: de
swingman die de vleugels voor zijn rekening neemt. Tevens leren we onze
nieuwe Office Manager, Sylke Calleeuw, wat beter kennen. Ooit scoorde ze op
het voetbalveld, nu is ze een rots in de branding binnen HLU.
Te pertinax repudiandae his, numquam principes per ut. Mei et sumo
accommodare. Vis in graecis omittam convenire, eam salutatus referrentur ea,
per probo inermis democritum no. Ex inermis fuisset deserunt pro, mel augue
noluisse in, per docendi lobortis voluptatum ex.

Geen wedstrijden met publiek? Wel, dan schijnen we graag een licht op een
aantal trouwe partners en onze jeugdtalenten via de digitale weg.
Tenslotte helpen wij de casual fan graag verder met een overzicht van de
belangrijkste regels van ons geliefkoosde spelletje en een spoedcursus
basketbal in Nederland.
Veel leeslekkers dus, in deze eindejaarseditie van ons clubmagazine!
Ik wens jullie allen een gezellig eindejaar toe met veel menselijke warmte.
Graag tot snel!
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Maarten Bostyn
Voorzitter
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HUBO LIMBURG UNITED

NEW KID IN TOWN #1

CASEY BENSON

CASEY BENSON
NEW KID IN TOWN

Je kon er niet om heen: eind
november kregen we versterking van
de sympathieke point guard uit
Phoenix-Arizona, genaamd Casey Benson.
Na college basketball in de VS en een
passage doorheen Oost-Europa draagt
Casey nu met trots het nummer 10 bij
Hubo Limburg United. Na zijn opmerkelijk
debuut tegen Leuven, zagen we de kans
om wat meer te weten te komen over
onze nieuwe aanwinst.

HOE ZOU JE JEZELF BESCHRIJVEN?
Eigenlijk ben ik een rustig persoon, maar op het
veld komt het competitiebeest in mij naar boven en
ben ik plots een stuk heviger. Daarnaast heb ik veel
nood aan contact met andere mensen en ben ik zeer
sociaal ingesteld, ik hou er van om met mensen te
praten en nieuwe mensen te leren kennen.

WANNEER BEN JE GESTART MET BASKETBAL?
Ik speel al 23 jaar basketbal, dus sinds ik heel klein
was. Mijn broer speelde basketbal, dus het zat
eigenlijk een beetje in de familie. Eigenlijk nam ik
al een basketbal vast nog voor ik mijn naam kon
schrijven (lacht).

OP WELKE SPORTIEVE PRESTATIE BEN JE HET
MEEST TROTS?
In college bij de Universiteit van Oregon speelden
we de final four van het NCAA, waar ik zeer trots
op ben. Daarnaast ben ik ook best wel trots op het
feit dat ik al enkele jaren op het hoogste niveau
basketbal speel.
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NAAR WIE OF WAT KIJK JE OP?
Ik heb enorm veel respect voor mijn moeder en
vader, zij hebben mijn leven op zo veel manieren
beïnvloed en me gevormd tot wie ik nu ben.
Daarnaast is er natuurlijk ook een basketbalclub
waar ik grote fan van ben. Ik ben van Phoenix, dus
ik kan niet anders dan supporteren voor de Phoenix
Suns! Qua sportpersoonlijkheid kijk ik heel erg op
naar American Footballspeler Tim Tebow.
Hij heeft als professioneel sporter zijn geloof altijd
hoog in het vaandel gehouden en speelde altijd
met veel nederigheid en integriteit. Dat is iets wat
ik zeer hard kan appreciëren.

WAT ZIJN JE BEZIGHEDEN BUITEN HET
BASKETBAL?
Sightseeing en nieuwe steden bezoeken vind ik
zeer leuk om te doen, dus daarmee zit ik in België
wel goed! De cultuur opsnuiven en nieuwe dingen
ontdekken.
Ook met vrienden samenzijn is iets waar ik van
geniet. Daarnaast steek ik veel tijd in mijn kerk en
mijn geloof.
9

CASEY BENSON
NEW KID IN TOWN
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BEN JE BEKEND MET DE BELGISCHE COMPETITIE?
Jazeker. Ik ken enkele spelers die al in België
hebben gespeeld en hun ervaringen met mij
gedeeld hebben. Eigenlijk ben ik ook een beetje
basketbalverslaafd en volg ik al enkele jaren
verschillende Europese competities, waaronder dus
ook de Belgische competitie.

WAT SPRAK JOU AAN BIJ HUBO LIMBURG
UNITED?
Het is voor mij een zeer mooie kans. Mijn interesse
om te spelen in de Belgische competitie was meteen
gewekt, maar vooral het karakter van Hubo Limburg
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United sprak me aan: een relatief jonge club die op
korte tijd op hoog niveau is gaan spelen en grote
ambities heeft. Na de gesprekken met de coach leek
het mij zowel op sportief als op persoonlijk vlak een
goede match.

HOE ZIJN DE EERSTE WEKEN BEVALLEN?
Mijn eerste weken zijn super verlopen! Het team
heeft me echt geweldig goed ontvangen, zowel de
spelers als de rest van de club. Dat ik meteen mocht
meespelen tijdens zo’n spannende wedstrijd en dat
we konden winnen tegen Leuven was een geweldige
start. Het heeft op alle vlakken de verwachtingen
overtroffen!
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Wij geloven in
teamwork

Industriebouw Retail Kantoorbouw
www.jaraco.be
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HUBO LIMBURG UNITED

NEW KID IN TOWN #2

TOPIAS PALMI

TOPIAS PALMI
NEW KID IN TOWN

Wegens de knieblessure van Tre’Shaun
Fletcher gingen we op zoek naar waardige
vervanging. Deze vonden we in de
persoon van Topias Palmi.
De 1m96 lange Finse international is een
allround speler die ons team voornamelijk
komt versterken op beide vleugelposities.
Door de maatregelen is het nog even
wachten tot we Topias live aan het werk
kunnen zien in de Alverberg, maar in
de tussentijd stellen we onze nieuwe
nummer 31 al graag aan jullie voor!

HOE ZOU JE JEZELF BESCHRIJVEN?
Als speler ben ik een echte team player, iemand
die probeert exact uit te voeren wat de coach wil.
Ook ben ik een allrounder die zowel op offensief als
defensief vlak alles geeft om het team te helpen.
Naast het veld ben ik een échte Fin (lacht). Finnen
komen in eerste instantie stil over, maar hebben
ook veel humor. Ik probeer dan ook vaak mensen
aan het lachen te brengen.

WANNEER BEN JE GESTART MET BASKETBAL?
Toen ik negen jaar was, in 2003. In mijn geboortestad
Tampere is er een grote en bekende basketbalclub,
dus de keuze om te gaan basketballen was vrij
evident. Ik heb hier dan ook mijn hele jeugdopleiding
doorlopen en enkele jaren gespeeld in de eerste
ploeg.

OP WELKE SPORTIEVE PRESTATIE BEN JE HET
MEEST TROTS?
Ik ben er zeer trots dat ik al enkele jaren deel uit
maak van het Fins nationaal team. Daarnaast kijk ik
14

ook met fierheid terug op het winnen van het Fins
kampioenschap in 2014 met Tampere.

NAAR WIE KIJK JE OP?
Mijn rolmodel is altijd mijn oudere broer geweest.
Hij heeft ook altijd basketbal gespeeld en als kind
versloeg hij mij altijd in een 1 op 1. Mijn doel was dan
ook om beter te worden als hem.

WAAR DOE JE ALS JE NIET AAN HET BASKETTEN
BENT?
Mijn vrije tijd breng ik graag door met mijn vriendin.
De natuur in Finland is prachtig, dus we gaan vaak
wandelen met haar hond. Nu is het er echter min
vijftien graden Celsius, dus de koude zal ik zeker
niet missen. Tijdens het seizoen speel ik ook veel
Playstation, kijk ik films en vind ik het fijn om met
teamgenoten dingen te doen.
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TOPIAS PALMI
NEW KID IN TOWN

BEN JE BEKEND MET DE BELGISCHE COMPETITIE?
Dit is voor mij de eerste keer dat ik in België speel,
maar ik heb wel veel vrienden en ex-ploegmaten
die al in België hebben gespeeld. Ook volgde ik
de competitie de afgelopen jaren van op afstand
dus ik heb wel een basiskennis van de Belgische
competitie.

WAT SPRAK JOU AAN BIJ HUBO LIMBURG
UNITED?
De ploeg gaf me snel het gevoel dat ze veel
potentieel in mij zagen, dus dat gaf mij al direct
een goed gevoel. De eerste ontmoeting was zeer
aangenaam.
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Ik kijk ernaar uit om de ploeg te helpen waar nodig.

WAT ZIJN JOUW VERWACHTINGEN VAN DIT
SEIZOEN?
Voor het team hoop ik dat we de aansluiting
bij de top van de competitie zo snel mogelijk
kunnen maken. Ik verwacht ook dat we als team
kunnen blijven groeien en ontwikkelen doorheen
het seizoen. Voor mij persoonlijk wil ik ook zelf
blijven evolueren, en het team helpen waar ik kan.
Statistieken maken mij niet zoveel uit, enkel het
team telt voor mij.
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Wij transformeerden het
mooiste terras van Hasselt om
tot een echte winterhut!
Verwacht heerlijke winterse
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Tot snel op Vriespunt!

VRIESPUNT
Winterhut

Genieten in onze winterhut
Hoogbrugkaai 91 • 3500 Hasselt • 011/21 25 70 • info@westpunt.be • www.westpunt.be
©By Westpunt

EVER SEEN THE
WOUTIM EFFECT?
WOUTIM.BE

Leef je eigen stijl
www.cozino.be

Cozino-ADV-HLU-A5L-0621.indd 1

18

28/04/2021 16:17

19

BASKETBAL VOOR DUMMIES

HUBO LIMBURG UNITED

episode 1

De baselines en de sidelines bakenen het speelveld af.
De middenlijn ligt in het midden van het veld. De cirkel in de middenlijn wordt op een
wedstrijd maar 1 keer gebruikt: bij de opworp. De middellijn verdeelt het speelveld
in twee identieke helften.

BASKETBAL
VOOR DUMMIES

De driepuntlijn is een U-vormige lijn rond de basket van waarbuiten driepunters
gemaakt kunnen worden. Alles wat van binnen deze lijn wordt gescoord is twee
punten waard.

EPISODE 1

De rechte lijn het dichtst bij de ring is de vrijworplijn. Een vrijworp wordt -zonder
verdediging- van achter deze lijn genomen en is één punt waard. Deze lijn maakt
tevens deel uit van de bucket, dit is de rechthoek onder de ring die ook wel de paint
wordt genoemd.
De halve cirkel onder de basket, de no charge semicirkel, bakent de zone voor
aanvallende fouten af.

Basketbal lijkt heel simpel: twee ringen, twee ploegen, 1 bal. Kinderspel, toch?
Gelukkig is basketbal wel gemakkelijk om te volgen, maar de regels zijn toch een stukje
ingewikkelder en kunnen al eens voor verwarring zorgen.
Om de leken onder onze fans op weg te helpen in deze mooie sport geven we in dit
artikel meer uitleg over drie belangrijke items: het speelveld, het team en de tijd.
Op die manier kan je met al die nieuwe kennis de wedstrijden van Hubo Limburg United
nog beter volgen (én indruk maken op je medesupporters)!

1
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SPEELVELD
Het spreekt voor zich: we beginnen met
het speelveld. Een basketbalveld heeft
twee speelhelften met in elke speelhelft
een ring of basket die op 3,05 meter
hoogte hangt. Het veld is in zijn geheel
28 meter lang en 15 meter breed. Op een
basketbalveld zijn er heel wat rechte en
ronde lijnen. Wij gaan dieper in op de
belangrijkste.
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TEAM
1 Point Guard:
de spelverdeler die het overzicht bewaart
en de tactische lijnen uitzet (bij HLU: Cliff
Hammonds)
2 Shooting Guard:
de flexibele en snelle scoorder, zowel in shots
als dunks (bij HLU: Anthony Lambot)
3 Small Forward:
veelzijdige functie die vaak switcht tussen
aanvallen en verdedigen en gekend staat
voor de assists (bij HLU: Leander Dedroog)
4 Power Forward:
krachtige en snelle speler die inzet op
rebounds, blocks en regelmatig scoort (bij
HLU: Jonas Delalieux)
5 Center:
grootste speler van het team, nadruk op
verdedigen en blokkeren van tegenpartij (bij
HLU: Yannick Desiron)
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SHOT
Doelpoging

BLOK
Foutloos afweren
van een shotpoging

ASSIST
Beslissende pas naar een
ploegmaat die scoort

REBOUND
Balrecuperatie na een
gemist shot

TIME OUT
1 minuut overleg
met team, gevraagd door
coach

STEAL
Bal afnemen van de
tegenstander

TURNOVER
Balverlies

BUZZER BEATER
Bal die op de buzzer
binnen gaat

SHOTCLOCK

TIJD
Een basketbalwedstrijd bestaat uit 4 quarters van
10 minuten. Bij elke onderbreking van het spel of
bij elke time-out wordt de klok stopgezet, waardoor
een quarter in werkelijkheid langer duurt dan die
effectieve 10 minuten. Tussen het eerste en tweede
quarter en tussen het derde en vierde quarter is
er een korte pauze van 2 minuten. Na het tweede
quarter is de wedstrijd halverwege en is er 15 minuten
rust voorzien, waarin de coach in de kleedkamer
de wedstrijd bespreekt. Indien er op het einde van
het vierde quarter geen winnaar is, volgt er een
verlenging van 5 minuten, ook overtime genoemd.
Er kunnen meerdere verlengingen plaatsvinden tot
er een winnaar is.
Tijdens de wedstrijd is de shotclock die aftelt een
zeer belangrijk onderdeel. De ploeg in balbezit
moet binnen de 24 seconden een doelpoging
ondernemen. Indien dit niet gebeurt, gaat de bal
naar de tegenstander. Daarnaast moet de bal binnen
de 8 seconden over de middellijn in het aanvallende
vak zijn. Als de klok op 0 seconden komt te staan,
hoor je een luide buzzer.
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De shotclock wordt gereset naar 24 seconden in
geval van:
• nieuw balbezit
• score
De shotclock kan ook gereset worden naar 14
seconden in geval van:
• een aanvallende rebound met minder dan 14
seconden op de shotclock
• een persoonlijke fout van de tegenstander met
minder dan 14 seconden op de shotclock

VRIJWORP

De shotclock wordt niet gereset:
• bij een inworp die geen gevolg is van een fout,
waarbij de aanvallende ploeg het balbezit behoudt
• bij een persoonlijke fout van de tegenstander met
meer dan 14 seconden op de shotclock

BLOK

DUNK
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WE REBEL
LIKE HELL
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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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NIEUWE LOGO’S

HUBO LIMBURG UNITED

Lubas laat zijn tanden zijn

LUBAS LAAT ZIJN
TANDEN ZIEN
ONZE NIEUWE LOGO’S VAN DICHTBIJ BEKEKEN

De komst van de BetFIRST
BNXT-league en de heropstart na
een jaar zonder publiek vormden
voor Hubo Limburg United dé
ideale gelegenheid om ook een
nieuwe start te maken!
Met trots stelden wij dan ook aan
het begin van dit seizoen de nieuwe
logo’s van onze club, Academy,
Cheer Academy en On Wheels aan
jullie voor.
Maar een nieuw logo lanceren
doe je niet in een-twee-drie. We
zoomen dan ook graag met jullie
dieper in op de betekenis achter
deze logo’s.

HUBO LIMBURG UNITED

HUBO LIMBURG UNITED
ON WHEELS
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NIET ALLEEN DE BRANDING VAN ONS A-TEAM WERD IN EEN
NIEUW JASJE GESTOKEN, OOK DE ACADEMY, ON WHEELS EN DE
CHEERLEADERS KREGEN EEN KRACHTIG NIEUW LOGO!
Met de vlam in de pijp, of beter gezegd met de vlam aan de bal, razen
onze Hubo Limburg United On Wheels over het veld. Het dynamisch
en speels lettertype slaat terug op de snelheid en vlotheid van het
spel, want het gaat er stevig aan toe bij onze rolstoelbasketters
in Herk-de-Stad! Binnenkort wagen ze zelfs hun kans over de
landsgrenzen heen, dus zeker een team om in de gaten te houden.

HUBO LIMBURG UNITED
ACADEMY

UNITED WE STAND, NU MEER DAN OOIT!
Het middelpunt van ons nieuwe logo is zonder twijfel Lubas, onze trouwe mascotte die
ons team sinds dag één aanmoedigt en het symbool vormt van onze United Family.
Lubas, geboren bij het ontstaan van de club in 2014, is door de jaren heen met de club
meegegroeid tot een krachtige volwassen sneeuwcheetah. Ondanks dat Lubas voor onze
jongste fans nog steeds de lieve, grote knuffelkat is, is Lubas de uitdaging van de BetFIRST
BNXT-league zeker niet ontgaan. De nieuwe en grotere competitieformule ziet hij als de

perfecte opportuniteit om aan de tegenstander zijn tanden te laten
zien. Lubas staat op scherp voor dit avontuur en kijkt de uitdaging
in de ogen met het volste vertrouwen in het team.
Anderzijds springt onze naam ook zeer sterk in het oog. Onze
hoofdpartner Hubo is stevig in het logo geïntegreerd, wat het belang
van onze relatie benadrukt. Hubo en Limburg United, onlosmakelijk
aan elkaar verbonden. De ontwikkeling van het logo kwam dan ook
tot stand in nauwe samenwerking met de marketingafdeling van
Hubo.
Daarnaast zijn de bliksemschichten in het woord Limburg niet te
missen. Als provincie worden we vaak onderschat en over het hoofd
gezien, maar niets is minder waar. We mogen fier zijn om niet enkel
voor één stad, maar voor een hele provincie te spelen.
Last but not least, binnen onze naam staat United helemaal
centraal. Want dat vormt de kern van alles: wij zijn United! In een
zacht en afgerond kader, wat het familiale karakter van onze club
dan weer benadrukt. United we stand, nu meer dan ooit!

Als een erelint draperen we de titel Academy over ons logo en
plaatsen we dit zelfs op de voorgrond. Want onze Academy, dat
is iets waar we fier op zijn en waar onze jeugdspelers fier op zijn.
Onze talenten van morgen vormen de toekomst van de club. Nu alle
thuiswedstrijden ook in Hasselt (Kuringen) plaatsvinden, zijn we
ook fysiek meer verbonden dan ooit.
Met een signature move van onze cheerleaders in het midden, spreekt
het Cheer Academy logo eigenlijk voor zich. Het enthousiasme
waarmee ze elke wedstrijd het beste van zichzelf geven, weerspiegelt
zich in het hippe logo. Met ditzelfde enthousiasme leiden ze hopelijk
binnenkort weer een nieuwe generatie cheerleaders op.

HUBO LIMBURG UNITED
CHEER ACADEMY
27
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SYLKE CALLEEUW

HUBO LIMBURG UNITED

NIEUWE OFFICE MANAGER

MAAK KENNIS MET

SYLKE

ONZE NIEUWE OFFICE MANAGER

Niet alleen op het veld, maar ook achter
de schermen vindt wel eens een transfer
plaats. Zo namen we enkele maanden
geleden afscheid van onze gekende Office
Manager Winde Blocken. Na 4 seizoenen
kende Winde de club natuurlijk vanbinnen
en vanbuiten. Maar gelukkig heeft Winde
er dan ook mee voor gezorgd dat haar
opvolging verzekerd was: door de selectie
en opleiding van onze nieuwe collega
Sylke Calleeuw! De Office Manager is vaak
het eerste gezicht op de wedstrijden, een
“tweede mama” voor de spelers en het
aanspreekpunt voor velen. Tijd om eens
van dichterbij kennis te maken met Sylke
en te ontdekken wat het takenpakket van
onze Office Manager nu precies inhoudt.
SYLKE, VERTEL EENS IETS OVER JEZELF?
Ik ben 29 jaar, afkomstig uit Peer en op dit moment
wonende in Ham, samen met mijn vriend en onze
twee honden: Diezel & Danger. Na mijn studie
marketing-sportmanagement ben ik aan de slag
gegaan als administratief bediende in combinatie
met voetbal op het hoogste niveau. In mei 2021 heb
ik, na een carrière bij onder andere Standard, KRC
Genk en PSV Eindhoven, de schoenen aan de haak
gehangen. Ik heb er bewust voor gekozen om mijn
loopbaan voort te zetten naast het veld in plaats
van op het veld!

JE BENT NU VIJF MAANDEN BIJ HUBO LIMBURG
UNITED AAN DE SLAG, HOE BEVALT HET JE?
De start was vrij hectisch omdat er enerzijds heel
veel op me afkwam en anderzijds het ook een
zeer specifieke materie is, zoals bijvoorbeeld
de vergunningen voor de buitenlandse spelers.
Intussen heb ik mijn draai gevonden en mag ik
zeggen dat het merendeel toch wel vlot verloopt.
Uiteraard helpt het ook dat ik me goed voel in het
team en goede ondersteuning heb gekregen van
mijn voorgangster Winde.
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HOE BEN JE EIGENLIJK TERECHT GEKOMEN BIJ
DE CLUB? WAS ER IETS IN HET BIJZONDER DAT JE
ECHT AANSPRAK?
Vijf jaar geleden heb ik reeds mijn stage marketingsportmanagement bij Hubo Limburg United
gedaan. Ik werkte toen nauw samen met een aantal
bekenden van de club, zoals Kristof Michiels en
Bob Vanderheyden. Die stage is eigenlijk altijd wat
blijven hangen en ik keek hier met een goed gevoel
op terug. Toen de opportuniteit zich aanbood, heb
ik dan ook niet getwijfeld om mijn kans te wagen! Er
zijn natuurlijk niet veel jobs in de sportwereld, dus
dit was de perfecte gelegenheid.

ZIE JE JOUW ERVARING IN DE SPORTWERELD
ALS EEN VOORDEEL BIJ HET UITOEFENEN VAN JE
JOB?
Of het effectief een voordeel is, weet ik niet. Omdat
ik zelf jaren aan topsport heb gedaan, kan ik me
wel goed inleven in de situaties van de spelers.
Ook weet ik hoe de sportwereld in elkaar zit en
dat het niet altijd een gemakkelijke wereld is. De
administratieve kant daarentegen blijft iets zeer
specifiek en was volledig nieuw voor mij.
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HET DAGELIJKS BEHEER VAN DE CLUB IS HEEL
WAT. WAARVOOR BEN JIJ PRECIES ALLEMAAL
VERANTWOORDELIJK?
In het kort gezegd: alle administratie van de club. Dit
is voor een groot stuk verbonden aan de spelers,
zoals vergunningen, loonadministratie, huisvesting,
het wagenpark... maar ook aan de partners, zoals
facturatie, contracten... en het wedstrijdgebeuren
zoals ticketing en kassabeheer. Daarnaast zijn er
nog honderd-en-één kleine dingen.

HOE ZIET JE WERKDAG ERUIT?
Eigenlijk is elke dag anders, er is geen vast stramien
dat de dag bepaalt. Die afwisseling is ook wat
me aantrok in de job. Elke dag zijn er nieuwe
uitdagingen en elke dag is het kijken wat er op je
afkomt. Meestal werk ik vanuit ons kantoor in het
Officenter, uitzonderlijk eens een dagje van thuis
uit. Uiteraard ben ik ook op elke wedstrijd en elk
clubevent aanwezig, dus bij vragen: je weet me te
vinden!

Eind vorig seizoen gaf Office Manager Winde
Blocken de fakkel door. Gelukkig was dit geen
vaarwel maar een tot weerziens! Als Marketing
Manager van Isola en echtgenote van onze
voorzitter Maarten mogen we haar regelmatig
verwelkomen op onze wedstrijden.
Bedankt voor alles, Winde!

De gekende naam voor
Vloeropbouw & Isolatie
biedt nu nog meer comfort:

Vloeropbouw

Klimaatsystemen

Duurzame
energie

Isolatie

Sanitair

WINDE

BEDANKT
VOOR ALLES

32

Binnenkort nieuwe showroom in Tongeren!

Vrijheidweg 10 - 3700 Tongeren (Industriezone Tongeren-Oost) - 0800 62 502 - info@isola.be - www.isola.be
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Een team dichtbij u voor
een gepersonaliseerde
opvolging.
Mogelijkheid om
uw kaart 24/7
te blokkeren.

Meldingen
op maat.

Één enkele leverancier
voor al uw energiebehoeften.
Vraag vrijblijvend uw offerte aan!

Toegang tot
Q-Park- en
Indigo-parkings.

19 landen,
17.000 stations
en Europese
tolwegen.

100%
ELEKTRISCH.

Verbeterde
veiligheid en
gegarandeerde
veiligheid
van uw
transacties.

De Fleetkaart,
een totaaloplossing.

Probleemloos
tanken van alle
huidige brandstoffen
(inclusief CNG/LNG)
en elekstrich opladen.

Toegang
tot 48 Wash
doorheen
het hele land.

Neem voor meer informatie contact op met :
mobility.belgium@totalenergies.com
services.totalenergies.be

Uw betrouwbare partner voor alle elektrotechnische
totaaloplossingen, gaande van appartementsgebouwen tot volledig uitgeruste
kantoor- en industriegebouwen, scholen, WZC’s waarin de meest innovatieve
technieken verwerkt zitten.

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)
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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22100446-2021_DEALERS_VanOsch_ad_iX3_148_5x210.indd 1

www.janssens-elektriciteitswerken.be
28/04/2021 16:46
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HET PERFECTE EINDEJAARSGESCHENK
VOOR UW WERKNEMERS, KLANTEN,
RELATIES,...

Wij helpen jouw bedr ijf van A tot Z o m
maats chappelijk ver antwoord te onder neme n e n
op dr ie cr uciale v lak ken wins t te boeken.
O nze energiebes parende oplos s ingen zorgen vo o r
een financieel voordeel, ze ver hogen het com f o r t ,
welz ijn en productiv iteit van je medewer ke r s.
B ovendien ver lagen ze je CO 2-uits toot waa rd o o r
je milieuv r iendelijker wer k t, bijdr aagt to t d e
2030-doels tellingen van Europa én k lante n e n
wer k nemer s k unt aantrek ken met een po si t i e f
imago.
• RELIGHTINGPROJECTEN

• ENERGIEMONITORING

• ENERGIEAUDITS

• LEASE OF AANKOOP

Thor Park 8300 | 3600 Genk
T: +32 89 39 59 80
info@ensatec.be

WE CARE ABOUT OUR FUTURE
AD_Ensatec(LimburgBouwt)_190x124mm.indd 1

THE BEST GIFTS ARE

CUSTOMI
GIFTS

E

Een uniek concept op maat gemaakt voor uw bedrijf.
Customizze Gifts tilt giftboxen zoals u ze kent naar een volledig nieuw
level. Uw personeel en uw relaties verdienen het beste, en laat dat nu
juist dé sterkte van Customizze Gifts zijn. Mag het voor u en uw bedrijf
net dat tikkeltje meer zijn? Perfect, wij bezorgen uw werknemers,
klanten, relaties,... een compleet gepersonaliseerde giftbox met
premium producten naar uw smaak.

THE BEST GIFTS ARE

CUSTOMI
GIFTS

E

Customizze Gifts onderscheidt zich niet enkel dankzij de persoonlijke
benadering, maar ook door een volledige ontzorging en een all-in prijs.
Van de samenstelling van de giftbox tot de verpakking en de levering, wij
nemen het volledig traject voor onze rekening. Inhoudelijk kan u kiezen
uit onze brede waaier aan premium giftboxen of u stelt zelf volledig naar
uw eigen smaak de perfecte box samen voor uw stakeholders.
INTERESSE?
Neem vrijblijvend contact op voor meer info of een offerte op maat.

www.customizzegifts.be

T. 0473 58 63 63 I info@customizzegifts.be

ensatec.be
20/06/2021 21:39

GERT KWANTEN

UW DROOMTUIN
IS DICHTERBIJ
DAN U DENKT!
Gert Kwanten is gespecialiseerd in
ontwerp en realisatie van exclusieve
tuinarchitectuur. Middels creatieve
oplossingen, frisse ideeën en puur
vakmanschap verwezenlijken we
even inspirerende als functionele
tuinen waarin u ongedwongen kunt
ontspannen.

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

www.gert-kwanten.be | 011 66 66 46
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HUBO LIMBURG UNITED

PARTNERS IN
THE SPOTLIGHT
In goede en slechte tijden… Dat geldt niet alleen binnen het
huwelijk, maar ook binnen onze Impact Business Community.
Dankzij het groot netwerk van partners die onze club
ondersteunen, kan ons team blijven presteren op het hoogste
niveau. We kunnen dan ook niet genoeg benadrukken hoe blij
we waren om onze supporters en partners aan het begin van het
seizoen terug te mogen verwelkomen in de Alverberg.
Met een nieuwe competitieformule en ons vernieuwd Isola
Business Restaurant, zijn onze wedstrijdavonden zoals voorheen
gevuld met sfeer en amusement.
Helaas laten de huidige coronamaatregelen tijdelijk geen publiek
toe, maar we hopen snel weer met zijn allen samen te kunnen
komen om ons team aan te moedigen.
Net zoals onze spelers, is bij Hubo Limburg United ook elke partner
uniek. Groot of klein, nieuw of ancien, voor ieder een partnership
op maat. We gingen luisteren bij vier partners naar hun drijfveren
en hun relatie met HLU.
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DIEDERIK BOTS

CEO bij “Digitalum” - digitaal bureau
gespecialiseerd in e-Commerce
oplossingen van SAP en Adobe met
hoofdkantoor in Lummen

DIGITALUM
e-commerce game changers

We zijn de troefkaart in
high-end e-commerce met
de expertise om een
uitmuntende oplossing te
bieden en te ontzorgen van
A tot Z met strategie,
implementatie en opvolging.

"In het verleden werkte ik al met
meerdere digital agencies, maar
Digitalum vond ik altijd een
leider omwille van hun expertise, toegewijde medewerkers
en proactieve houding."

Bekijk onze vacatures op

mvp.digitalum.eu
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PARTNER BIJ HLU SINDS?
Dit seizoen! We zijn enkele maanden geleden
ingestapt met het “Power a Player” pakket, Spencer
Littleson is sindsdien onze ambassadeur.

HOE HEB JE KENNIS GEMAAKT MET HLU?
Ik ben jarenlang gepassioneerd basketbalspeler
geweest en speelde in mijn jeugd op nationaal
niveau bij Bree. Vandaag ben ik nog steeds trainer
bij de ploeg van mijn zoon. Eigenlijk van kinds af
aan zit basketbal in mijn DNA.

WAT IS VOOR JULLIE DE BELANGRIJKSTE REDEN
OM PARTNER TE ZIJN BIJ HLU?
Enerzijds zijn we fan van de business community en
de hospitality-mogelijkheden voor onze klanten.
Anderzijds zijn we fan van de club en koppelen we
graag het nuttige aan het aangename. Het is fijn om
met enkele collega’s naar de wedstrijden te gaan
en de werkweek af te sluiten. Daarnaast gebruiken
we de visibiliteit bij HLU als uithangbord van onze
employer branding en willen we potentiële nieuwe
medewerkers via een origineel kanaal bereiken.

WELKE INSPIRERENDE QUOTE IS VAN
TOEPASSING OP JULLIE BEDRIJF?
“The bitterness of poor quality remains long after the
sweetness of low price is forgotten”. Deze quote van
Benjamin Franklin vat goed samen dat we altijd streven
naar een kwaliteitsoplossing voor onze klanten.

WAT IS JE FAVORIETE HLU-MOMENT?
Voor mij persoonlijk enerzijds het verrijzen van HLU
op het hoogste niveau, door mijn basketbalverleden

bij Bree. Anderzijds was er het eerste punt van
Spencer Littleson met Digitalum prominent op de
ledboarding, hetgeen we met een grote groep van
Digitalum hebben kunnen meemaken.

WAT WAS VOOR JULLIE HET HOOGTEPUNT VAN
2021?
Het consistent kunnen blijven groeien, wat zich
vertaalt in heel wat openstaande vacatures
momenteel. Onze naambekendheid vergroten en
zo extra mensen bereiken voor deze vacatures was
voor ons dan ook een belangrijke reden om het
partnership met Hubo Limburg United aan te gaan.

WAT ZIJN JULLIE VOORUITZICHTEN VOOR 2022?
Het ziet ernaar uit dat we onze groeicurve gaan
kunnen aanhouden. Het uitbreiden van ons team
maakt daar deel van uit. We hopen ons partnership
ook verder uit te bouwen en zo onze waarden, die
we met de club delen, te bezegelen. Net zoals Hubo
Limburg United leggen wij de nadruk op lokale
experten die zich verenigen tot een sterk team.
Verder rekenen we op een dynamisch 2022. Net
als HLU houden we van sportmanship en kijken we
ernaar uit om met passie te blijven doen wat we
doen.
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YONTEC

DAVY JONCKERS

STRAFFE DINGEN
DOEN ZIT IN ONS DNA
Wij zijn “Straffe Doeners” met een gezonde hoek af. Wat normaal lijkt, voeren wij op
een abnormaal sterke manier uit. Industrieel, facilitair en logistiek onderhoud op het
allerhoogste niveau, door stuk voor stuk unieke mensen met gouden handen.
Yontec heeft meer dan 150 op en top straffe techniekers in dienst. Een
onlosmakelijk verbonden netwerk dat we op drie niveaus inzetten over
heel Vlaanderen: industrieel onderhoud, onderhoud op logistieke
installaties en facilitair onderhoud. Telkens met de allerbeste materialen
en volgens de strengste veiligheidseisen.
Om de strafste kwaliteit te bieden, stellen we alleen de beste middelen
ter beschikking van onze werknemers. Bovendien is iedereen bij
Yontec VCA-gecertifieerd en beschikt hij over veiligheidscertificaten
voor het rijden met een heftruck, werken op hoogte en bedienen van
een hoogtewerker.

Amai, hoe zie jij er nu uit?

Oprichter van Yontec - het strafste
technische bedrijf van Vlaanderen,
gespecialiseerd in het outsourcen van
techniekers voor industrieel, facilitair en
logistiek onderhoud

PARTNER BIJ HLU SINDS?
Sinds de opstart van de club in 2014.

HOE HEB JE KENNIS GEMAAKT MET HLU?
Mijn vennoot, Peter Manet, zat destijds mee in de
raad van bestuur van HLU. We waren en zijn nog
steeds ervan overtuigd dat dit een leuke manier is
om activiteiten te doen met klanten.

WAT IS VOOR JULLIE DE BELANGRIJKSTE REDEN
OM PARTNER TE ZIJN BIJ HLU?
De combinatie van het ondersteunen van Limburgs
basketbal en de aangename en aantrekkelijke
hospitality-formule om onze klanten in de watten
te leggen.

Of een bedrijf zaken met jou wil doen, hangt in grote mate af hoe je jezelf aan de buitenwereld presenteert. Een
leuk logo, frisse kleuren in de huisstijl, toffe foto’s en scherpe teksten: communicatie die aanspreekt, dat opent
meteen vele deuren!
Wist je dat… in Officenter de thuisbasis van Hubo Limburg United een klein maar fijn bedrijfje huist dat je hier
een handje mee kan helpen? dmotion communication & design is een duo van pittige dames die samen vele
jaren ervaring in spraakmakende projecten kunnen voorleggen.
Springen even binnen om jouw noden op vlak van communicatie te bespreken. Wij trakteren de koffie!
Tot binnenkort,

WELKE INSPIRERENDE QUOTE IS VAN
TOEPASSING OP JULLIE BEDRIJF?
Klein dromen is voor kabouters.

WAT WAS VOOR JULLIE HET HOOGTEPUNT VAN
2021?
Door de gezamenlijke inspanningen van de
medewerkers van Yontec, ondanks corona, hebben
we een superjaar neergezet. We spreken vaak over
de Yontec-familie, wij stellen alles in het werk om
ervoor te zorgen dat onze medewerkers zich goed
voelen in hun job.

WAT ZIJN JULLIE VOORUITZICHTEN VOOR 2022?
Onze strategie is op groei gebaseerd, zowel naar
aantal medewerkers als naar het aantal diensten
dat we aanbieden. Ook de toegevoegde waarde bij
onze klanten willen we verhogen.

WAT IS JE FAVORIETE HLU-MOMENT?
Iedere overwinning, zeker tijdens spannende
matchen, zoals onlangs tegen Leuven met de
buzzer beater. Voor de klanten is dit een moment
dat bijblijft, ze leven daar enorm in mee. Ook de
uitstap naar Oostende was voor mij fantastisch.

Diana 0470 98 03 79 & Heidi 0499 75 74 93
info@dmotion.eu - www.dmotion.eu
dmotion_adv.
basket.indd 1
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THOMAS MONNENS

CEO bij “Derdaele+” - specialist in het
realiseren van industriële gebouwen

PARTNER BIJ HLU SINDS?
Dit is ons vijfde seizoen.

HOE HEB JE KENNIS GEMAAKT MET HLU?
Via Leander Kippers van R2Livin. Leander had me
uitgenodigd om een wedstrijd bij te wonen en ik
was meteen gecharmeerd door de sfeer en de ploeg.

Gerard Mercatorstraat 24 | B-3920 Lommel | T 011 805 500 | info@derdaele.be www.derdaele.be
Derdaele_Adv_Clubmagazine_2020.indd 1

24/11/2020 13:37:28

WAT IS VOOR JULLIE DE BELANGRIJKSTE REDEN
OM PARTNER TE ZIJN BIJ HLU?
Derdaele+ is gelegen in Lommel, een uithoek van
de provincie. Het was -en is nog steeds- voor ons
belangrijk om ook in Hasselt en omstreken gekend
te zijn. De visibiliteit bij HLU is een zeer mooie
opportuniteit om een nieuwe markt te ontdekken.

WELKE INSPIRERENDE QUOTE IS VAN
TOEPASSING OP JULLIE BEDRIJF?
If you can dream it, we can build it.

WAT IS JE FAVORIETE HLU-MOMENT?
Twee keer per seizoen staat een wedstrijd volledig
in het teken van Derdaele+. Dit zijn natuurlijk
de hoogtepunten voor ons. Daarnaast is iedere
overwinning ook een fijn moment, zeker als HLU
na een spannende wedstrijd als winnaar uit de bus
komt.

WAT WAS VOOR JULLIE HET HOOGTEPUNT VAN
2021?
2021 was het jaar waarin we twee leuke randprojecten
echt gelanceerd hebben. Zo hebben we onze eigen
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Boobies gin verder op de markt gebracht, wat
eigenlijk gestart is als een hobby onder vrienden.
Deze gin wordt inmiddels geschonken in een
honderdtal horecazaken, maar kan ook speciaal
gebrand worden voor verenigingen en bedrijven. Zo
bestaat er ook een United Gin by Boobies.
Daarnaast hebben we onze eigen evenementenlocatie en netwerk gelanceerd: DD2. Hierdoor
kunnen we ondernemers uit centraal Limburg en de
grensstreek nog meer verbinden.

WAT ZIJN JULLIE VOORUITZICHTEN VOOR 2022?
Eigenlijk hopen we zo snel mogelijk terug normaal
te kunnen netwerken en te genieten van een frisse
pint op vrijdagavond, of beter gezegd: een frisse
United Gin.
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JIRKY THYS &
JASMIEN AENDEKERK
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

Zaakvoerders bij “Printcity” - dé
referentie in textielbedrukking en
borduren, met een groot assortiment van
merken en een eigen productie.

PARTNER BIJ HLU SINDS?
Seizoen 2017-2018. Sindsdien bedrukken we alle
textiel van het A-team, de Academy en de Wheels
én produceren we de HLU fanshop-artikelen.

HOE HEB JE KENNIS GEMAAKT MET HLU?
Printcity bestond nog geen jaar toen we besloten
om op zoek te gaan naar een partnership om
naambekendheid te genereren. Basketbal was voor
ons onbekend terrein, maar de aangename sfeer bij
de kennismaking met Hubo Limburg United heeft
ons overtuigd. Na een grondige analyse bleek dat we
HLU een meerwaarde bieden met onze producten
en diensten.

WAT IS VOOR JULLIE DE BELANGRIJKSTE REDEN
OM PARTNER TE ZIJN BIJ HLU?
In eerste instantie was voor ons het netwerk
belangrijk om naambekendheid te genereren, maar
al gauw werd HLU een passie voor ons. Iedere keer
opnieuw kijken we uit naar de wedstrijd boordevol
sfeer en natuurlijk de community de er rond hangt. De
combinatie van netwerk en ontspanning is voor ons
de reden om partner te zijn bij Hubo Limburg United.

HIGH END SECURITY SOLUTIONS

•

Inbraakbeveiliging

•

Branddetectie

•

Camerabeveiliging

•

Toegangscontrole

•

Smart home

Stationsstraat 66, B-3550 Heusden-Zolder, t. 011 37 77 86
ETV_ADV_A5.indd 1
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www.etv.be
26/11/2021 18:57

WELKE INSPIRERENDE QUOTE IS VAN
TOEPASSING OP JULLIE BEDRIJF?
We’ll make sure you never walk alone.

WAT IS JE FAVORIETE HLU-MOMENT?
We zijn eens meegegaan naar een uitwedstrijd
in Oostende, met een bus van HLU, om de sfeer
eens te beleven en kennis te maken met de hechte
fanclub. De wedstrijd hebben we uiteindelijk niet
gewonnen, maar de beleving met de fanclub en
van een samenhangend team was fantastisch.

WAT WAS VOOR JULLIE HET HOOGTEPUNT VAN
2021?
In 2021 hebben we beslist om Printcity verder uit te
breiden om aan de vraag te kunnen blijven voldoen,
een spannende, maar ook zeer fijne beslissing.
Daarnaast hebben we gebouwd aan een zeer hecht
team van medewerkers, waar we dag na dag op
kunnen steunen.

WAT ZIJN JULLIE VOORUITZICHTEN VOOR 2022?
In 2022 gaan we effectief van start met onze
uitbreiding. Concreet wil dit zeggen dat we met een
nieuw bedrijfsgebouw onze productiecapaciteit
verdubbelen en onze productieoppervlakte verdriedubbelen, waardoor we klaar zijn voor de
toekomst!
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Alle bedrijfsdiensten
onder één dak!

6D SPORTS NUTRITION

Eerlijk, duidelijk en nononsense: 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.

ENJOY YOUR
15% DISCOUNT!

info@clbgroup.be
www.clbgroup.be

USE THE CODE ‘UNITED15’
ON YOUR ORDERS VIA OUR WEBSHOP

T 011 31 23 41
F 011 31 45 67

Industrieterrein Kolmen 1085
3570 Alken

Onze partners

Kantoor Tongeren:

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

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

www.consenso.be • info@consenso.be

OFFICIAL SUPPLIER OF HUBO LIMBURG UNITED
WWW.6DSPORTSNUTRITION.COM

6d Add HLU clubmagazine 2022 - A5 - CMYK - 3mmbleed.indd 1

Kantoor Genk:

cwbgroup.be

passionworksbetter.be

descon.online

behindyourbusiness.be

enviro-eng.be

26/11/2021 12:44:19

“Een duidelijk zicht op uw
situatie voor nu, voor morgen
en voor later.”
Wij begeleiden gezinnen van ondernemers
in de realisatie van hun persoonlijke
financiële doelstellingen.
Onze kracht ligt in de begeleiding op maat.

Kunstlaan 18, 3500 Hasselt T. 011 21 30 69 F. 011 26 19 62
info@anadyr.be www.anadyr.be
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J O U W T O T A A L PA R T N E R I N H R & F A C I L I T Y

AUTOCARS

It’s you we care about. ITZU is een volledig ontzorgende, strategische sustainable partner
in HR en Facility voor zowel particulieren als bedrijven. Als talent expert groeien we
samen met iedereen die met onze diensten in contact komt.
HUMAN RESOURCES
Itzu Jobs: uitzendarbeid

TRANSPORT

Itzu Select: werving & selectie
Itzu Polska: rekrutering in Polen
Itzu Career: assessment
& development centers,
carrièrecoaching en outplacement
Itzu Training: strategische
opleidingspartner

WWW.JACOBSTRANSPORT.BE
ZUIDERRING 28, 3600 GENK | INFO@JACOBSTRANSPORT.BE | 089 - 352 040

CLEANING & FACILITY
Itzu Cleaning: algemene
& industriële schoonmaak

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

Itzu Facility: facilitaire diensten
Itzu Technics: detachering van
technische profielen
Itzu Home: thuishulp met
dienstencheques

Itzu Project Sourcing:
HR detachering
T +32 (0)11 28 00 50 - info@itzu.eu - www.itzu.eu

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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SPOEDCURSUS NEDERLANDS BASKETBAL

HUBO LIMBURG UNITED

DE BNXT CLUBS

SPOEDCURSUS
NEDERLANDSE
BASKETBAL
DE BNXT CLUBS

Dat dit seizoen de BetFIRST BNXT-league van start is gegaan, kan je natuurlijk niet
missen. Deze nieuwe competitieformule verenigt België en Nederland en zorgt voor
spektakel over de landsgrenzen heen. Momenteel werken we de laatste wedstrijden in
de Belgische fase af, waarna de Belgische en Nederlandse teams in twee poules worden
verdeeld.
De gouden poule bestaat uit vijf ploegen van beide landen, die na de nationale fase
eindigen op positie 1 tot en met 5 in het klassement. In de zilveren poule nemen dan weer
de ploegen die op plaats 6 tot en met 10 eindigen het tegen elkaar op. Concreet betekent
dit voor Hubo Limburg United dat we vanaf februari hoe dan ook tegen vijf clubs uit
Nederland heen en terug spelen. Maar wie zijn deze clubs en wat is hun historiek? Wij
vatten ze kort voor jou samen!

BC APOLLO AMSTERDAM
- Eredivisie sinds ‘12-‘13
- Nooit verder dan kwartfinale play-offs
ARIS LEEUWARDEN
- Eredivisie sinds ’04-‘05
- De verste verplaatsing (Friesland)
BASKETBAL ACADEMIE LIMBURG (WEERT)
- Eredivisie sinds ‘17-‘18
- Opgericht in 2013 met als doel jeugdspelers
uit Nederlands Limburg op te leiden
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- Gemiddelde leeftijd slechts 20,5 jaar
- 12 op 15 spelers Nederlandse nationaliteit
DEN HELDER SUNS
- Opgericht in 1981, sinds ‘17-‘18 terug in
Eredivisie
- Rijke geschiedenis met 6 landstitels,
2 Nederlandse bekers, meerdere
finaleplaatsen
- Verrassend slechte seizoenstart

DONAR GRONINGEN
- Oudste club uit Nederland, opgericht in 1951.
- Speelt in Martini Plaza, grootste baskethal van
Nederland (4350 toeschouwers)
- Mooie prijzenkast: 7 (recente) landstitels,
6 bekers en 3 supercups
HEROES DEN BOSCH
- Opgericht in 1952
- Succesvolste club in de Nederlandse
geschiedenis: 16 landstitels, 6 bekers en
2 supercups
- Laatste titel 5 jaar geleden
- Momenteel competitieleider in Nederland
LANDSTEDE HAMMERS (ZWOLLE)
- Sinds 1996 in de Eredivisie
- Landskampioen en supercup-winnaar in 2019
- Vorig jaar halve finale play-offs
THE HAGUE ROYALS
- Eredivisie sinds ‘20-’21, dus eerste seizoen
volledig zonder publiek gespeeld
- Eerste overwinning in Eredivisie in februari ‘21
YOAST UNITED (BEMMEL)
- Recent opgericht in 2020
- Kleinste arena van de Nederlandse ploegen
(650 toeschouwers)
- In debuutjaar tot in finale Nederlandse beker
en kwartfinale play-offs
ZEEUW & ZEEUW FEYENOORD BASKETBAL
- Club uit Rotterdam, opgericht in 1954
- Sinds 2018 onder vlag van Feyenoord
- Vaste klant in play-offs
ZORG & ZEKERHEID LEIDEN
- Uittredend kampioen Eredivisie
- Buiten verlies in eerste wedstrijd, goede
seizoenstart met grote overwinningen
- Grootste speler uit competitie: Deense center
Asbjoern Midtgaard - 2,14m
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NEDERLANDS BASKETBAL PLOEGEN
DE BNXT CLUBS

WIL JIJ GEEN ENKELE WEDSTRIJD VAN DE NEDERLANDSE FASE MISSEN?
Dan hebben we een mooie aanbieding
voor jou: een mini abonnement voor de
5 thuis-wedstrijden tegen Nederlandse
ploegen, aan de kortingsprijs van €60
oftewel 4 tickets betalen, een 5e gratis.
De tegenstanders zijn nog niet gekend,
maar de datums liggen wel al vast:
vrijdag 11/02, zondag 06/03, zaterdag
26/03, vrijdag 08/04 en vrijdag 22/04.
Bestellen kan via
info@hubolimburgunited.be
met vermelding van je naam
en voorkeursplaats.
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Gerdingerstraat 2/002, 3960 Bree

089 86 77 00

info@architekt-nburo.be

www.architekt-nburo.be

kredieten
verzekeren
beleggen
J.B. Nowélei 49, 1800 Vilvoorde • Tel. 02/255.81.10
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let us meet again

WAT IS
JOUW
AMBITIE? *

ONTDEK WELKE
VURIGE VERLANGENS
WE AL WAARMAAKTEN!

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

* Meer verkopen · Iets nieuw in de markt zetten · Bedrijfsimago verbeteren

Betere interne communicatie · Meer én betere sollicitanten · Voor Expliciet werken
Expliciet leren kennen

Vezerlaan 1/1 • 3540 Herk-De-Stad • T. 013 29 74 45
hello@ﬂexorius.hr • ﬂexorius.com

A5-advertentie-liggend.indd 1

11/12/19 13:07

Picard doet de helft van je job!
Een goede uitrusting is het halve werk. Picard doet de helft
van je job met comfortabele inrichting van de werkplek d.mv.

Sinds 1960 proﬁleert
zich als
een PROFESSIONELE VERFGROOTHANDEL in Limburg en de Kempen.

Print &
Document

Office
Interior

Interactive
Meeting

Dit resulteert zich in een uitgebreide VAKKENNIS EN EXPERTISE.
Met klanten zoals schilders, schildersbedrijven, winkels, openbare
instellingen, aannemers, architecten, projectontwikkelaars,...
bewijzen we telkens opnieuw dat
een BETROUWBARE PARTNER is voor iedere professional.

SOLUTIONS

www.ROUXNV.be

BOSDEL 57, 3600 GENK
www.picardofficecare.be • +32 (0) 11 22 33 00
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NIJVERHEIDSSTRAAT 18, 2400 MOL
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HUBO LIMBURG UNITED ACADEMY

ACADEMY-TEAM IN DE KIJKER

U16

ACADEMY-TEAM IN DE KIJKER
U16

In deze editie van het clubmagazine
zoomen we in op onze (voorlopig) jongste
HLU jeugdploeg: onze U16. Onder leiding
van coaches Thomas Dreesen en Cliff
Hammonds staat er een nieuwe generatie
talenten klaar, die ons wat meer vertellen
over hun basketbalcarrière tot nu toe, hun
idolen en hun dromen!

HOE HEB JE KENNISGEMAAKT MET DE
BASKETBALSPORT?
Daan: Ik was in mijn vrije tijd altijd al veel bezig
met sport. Maar ik ben begonnen met basket door
mijn kleine broer. Hij was een jaar eerder dan mij
begonnen en ik ging dan ook soms kijken naar zijn
tornooien. Waardoor ik uiteindelijk besloten heb
om zelf te beginnen met basketbal.
Leander: Ik heb eerst voetbal en BMX beoefend,
maar deze sporten lagen mij niet zo goed. Met
basket had ik meer plezier.
Léon: Ik was zeven jaar toen ik begon in mijn vorige
club in Sint-Truiden. Snel bleek dat ik wel wat
balgevoel had en ik maakte snel vooruitgang.
Tuur: Een paar vrienden van mij speelden reeds
basketbal. Ze hebben me eens meegenomen naar
een training en ik vond het dadelijk een leuke sport.

We kunnen het niet vaak genoeg zeggen: om de toekomst van het Limburgs basketbal
te garanderen, moet er geïnvesteerd worden in de Limburgse jeugd. Daarom zet Hubo
Limburg United stevig in op de Academy, waar jonge spelers een kwalitatieve opleiding
genieten. Met het aanstellen van Thomas Dreesen als Academy Manager zetten we een
grote stap om het opleidingstraject binnen de club verder te professionaliseren.
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HOE BEN JE BIJ ONZE ACADEMY TERECHT
GEKOMEN?
Daan: Ik ben begonnen met basketbal bij mijn
lokale club “Bree Basket”. Hier heb ik zes seizoenen
gespeeld en eind vorig seizoen had Thomas
Dreesen, die zowel bij HLU als Bree training geeft,
mij gevraagd of ik de overstap wou maken naar
HLU Academy. Een avontuur waar ik met veel

enthousiasme aan wou beginnen!
Leander: Drie jaar geleden heb ik tests gedaan,
waarna ik mocht deelnemen aan het X-mas
tournament in Kortrijk. Vorig jaar heb ik onder
Kristof Michiels getraind bij Hasselt BT en via hem
ben ik bij de HLU Academy terecht gekomen.
Léon: Omdat ik niet veel doorgroeimogelijkheden
meer zag in mijn vorige club wou ik graag de
uitdaging aangaan om snel beter te worden om zo
op hoger niveau te kunnen spelen. Thomas Dreesen
vroeg mij om bij de Academy te komen en ik heb
zeker geen spijt van die beslissing!
Tuur: Samen met Léon heb ik de overstap gemaakt
van KSTBB Sint-Truiden naar HLU. Na een gesprek
met Thomas en Raymond voelden we dat het goed
zat.

WELKE BASKETBALSPELER IS JE VOORBEELD EN
WAAROM?
Daan: Mijn voorbeeld is Clifford Hammonds. Ten
eerste omdat hij al een hele mooie professionele
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LEON DE MOL

basketcarrière heeft gehad over heel Europa, iets
waar ik persoonlijk toch wel een beetje jaloers op
ben. Ten tweede omdat hij mijn coach is en ik echt
naar hem opkijk.
Leander: Hans Vanwijn. Hij komt uit dezelfde
gemeente als ik en ik vind het knap wat hij nog
steeds aan het presteren is.
Léon: Luka Doncic, omwille van zijn spelinzicht, zijn
spelcontrole en zijn shotcapaciteit.
Tuur: Giannis Antetokounmpo, als niet-Amerikaan
uitgeroepen tot MVP in de NBA. Het is een zeer
indrukwekkende speler die elke wedstrijd zowel
defensief als aanvallend sterk is.

WAT WIL JE GRAAG BEREIKEN IN DE
BASKETBALWERELD?
Daan: Mijn doel is om een mooi traject bij HLU af te
leggen. Hiermee bedoel ik succesvol van de U16 naar
de U18 gaan, dan naar de C en B ploeg, en als ik goed
genoeg ben naar de A ploeg. Mijn grootste droom
is om later mijn studies succesvol af te ronden en
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LEANDER HERMANS

daarna een basketbalcarrière in het buitenland te
hebben.
Leander: Op een zo hoog mogelijk niveau te spelen,
te beginnen met het HLU A-team en wie weet wat
er dan nog volgt.
Léon: Zo hoog mogelijk doorgroeien als point guard
en/of shooting guard, liefst in het A-team of nog
beter: in de Euro League.
Tuur: Mijn droom is ooit bij een topclub op het
hoogste niveau in Europa te spelen.

HEB JE OOK ANDERE HOBBY’S NAAST
BASKETBAL?
Daan: Niet echt, omdat mijn focus vooral uitgaat
naar school en basket. Basket neemt veel tijd in
beslag bij mij, omdat ik altijd wel een afstandje
moet rijden. Dat neem ik er echter graag bij.
Leander: Mijn tweede grootste hobby is fietsen.
Léon: Ik ben sinds kort gestopt met tennis omdat

het te druk werd. Voordien tenniste ik best veel en
speelde ik ook interclubs. Ik heb altijd graag veel
uitdagingen gehad.
Tuur: Naast basketbal heb ik op dit moment geen
hobby’s meer.

WAT WAS TOT NU TOE JE HOOGTEPUNT IN HET
BASKETBAL?
Daan: Mijn hoogtepunt is dat ik de overstap naar
Hubo Limburg United heb gemaakt en in een
toffe ploeg ben terecht gekomen, met spelers die
allemaal hetzelfde doel hebben als mij. Daarnaast
blijft het een leuke herinnering dat ik bij de U12 in
Bree een paar buzzer shots heb weten te scoren,
momenten die ik niet snel zal vergeten.
Leander: De deelname aan het X-mas tournament,
dat was de eerste keer dat ik op een hoger niveau
speelde.

TUUR EERDEKENS

Léon: Toen we in 2019 de beker van Limburg
wonnen met mijn vorig team KSTBB, samen met
mijn broertje, en ik de MVP T-shirt kreeg.
Tuur: Tot nu toe vond ik de Talent Day 2020 in
Sint-Niklaas het meest indrukwekkend. Op deze dag,
georganiseerd door Basketbal Vlaanderen, wordt de
nadruk gelegd op talentwerving.
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YOUR PARTNER IN
SOUND, LIGHT & VIDEO
WWW.SSLRENT.BE

www.romulusenremus.com
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© 2021 The Coca-Cola Company. COCA-COLA is a registered trademark of The Coca-Cola Company.
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TOTAALPROJECTEN

ZORGELOOS VERBOUWEN MET
EEN ERKENDE AANNEMER
78

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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Ontdek. Beleef. Geniet!
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www.sanmax.be

hallo@sanmax.be
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NIEUW RIDGID 32 KN STANDAARD PERSMACHINES
CYCLES

MOTOR ZONDER
BORSTELS

> 100K
PERSCYCLI

GEEN
ONDERHOUDSINTERVAL

GEEN
WERKONDERBREKINGEN

RP 350

RP 351
VOOR MEER • RIDGID.EU

Leasingwagens ook
welkom!
.BE

WWW.

WASPAS
Rode Kruisstraat

older

22 - 3550 Heusden-Z

• Profiteer met je waspas
van voordelige tarieven!
CARWASH

BANDEN

SERVICE

VERKOOP

• 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
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Volg ons op

www.temur.be
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RUIME KEUZE
WAGENS & MERKEN,
KLAAR VOOR TOPPRESTATIES!

Helemaal back in business
• 10 locaties over het hele land en 35.000 zetels
• Eenvoudig bereikbaar en ruime parkings
• Technologisch hoogstaande Blue Moon studio te Antwerpen
• Nationale accountmanager
• Uitgebreid aanbod op maat
• Volgens de geldende corona-maatregelen

business.kinepolis.be

www.vanmossel.be
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Kinepolis Business Belgium

Fruitsnacks Ad HUBO Limburg United_converted 4

Kinepolis Business

Kinepolis Business Belgium

7/12/21 16:16
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Traflux,
de specialist
in afvaloplossingen

Kies voor onze

all-in formule:
• Installatie
• Lediging
• Onderhoud
• Reiniging

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.

Traflux BV | Europark 1003, 3530 Houthalen
T. +32 (0)11 51 62 70 | info@traflux.be

www.dialexbiomedica.be

YOU DREAM IT … WE MAKE IT !!!

VISIT US @ www.KING-queue.com

FOR MORE INFO & CONTACT
please call:
+32 478 266 333
info@king-queue.com
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TOWARDS AN ENERGY POSITIVE WORLD
Ben ik eigenlijk nog goed bezig? Deze vraag stellen we ons continu bij Enerdo.
Waar we in geloven – namelijk een energiepositieve wereld – zit in onze genen.
Omdat het vijf voor twaalf is én omdat we overtuigd zijn dat we samen een positieve verandering teweeg kunnen brengen, zullen we er alles aan doen om jouw
project te begeleiden richting deze energiepositieve wereld.
En zo - om op onze vraag terug te komen – samen goed bezig te zijn!
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PROJECT

HOME

EXISTING BUILDING

Wij ontzorgen
bouwprofessionals op hun weg
naar duurzaamheid.

Wie duurzaam bouwt, geniet van
levenslang comfort.

Maak duurzame keuzes voor je
bestaande eigendommen.

REALISEER EEN
DUURZAAM PROJECT

(VER)BOUW JOUW
DUURZAAM HUIS

OPTIMALISEER JOUW
GEBOUW
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0478/22 03 19
Russelt 124 • 3830 Wellen
penasse.tim@gmail.com
Naamloos-2 1
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Al 50 jaar, méér dan glas alleen!
www.schiffeleers-glas.be

www.dakwerkendhl.be
www.toituresdhl.be
0475 66 13 27

VAN KELECOM
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design & print: www.twindesignbvba.be

advocaten
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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.
“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

PROUD SPONSOR OF
PROUD SPONSOR OF
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