
Kalender seizoen 2013 -2014 
Zaterdag 16 nov. uitwedstrijd in Gent: start 15ul5 

Zondag 1 dec. thuiswedstrijd: start 13ul5 

Zondag 8 dec. vriendschappelijke wedstrijd in Herk-de-stad: start 14u 

Zondag 19 jan. uitwedstrijd tegen Frameries: start llu45 

Zondag 23 feb. thuiswedstrijd: start 13ul5 

Zondag 23 maart uitwedstrijd in Rotselaar: start 13u30 

Zaterdag 29 maart spaghettifestijn info www.herkonwheels .be 

Zaterdag 5 april uitwedstrijd in Gent: start lOu 

Zondag 27 april Memorial Gunther Verlinden in Herk-de stad : start llu 

Zaterdag 23 augustus Herkonwheels Rockt in Sporthal van Schulen: start 16u 

Zondag 24 augustus rolstoelbasketbaltornooi met validen in Sporthal 

van Schulen: start lOu 

Trainingen: maandag van 18u30 tot 20u30 

woensdag van 13u30 tot 15u30 

donderdag van 18u30 tot 20u30 

De trainingen en thuiswedstrijden gaan door in het sportcomplex 

van Herk-de-Stad (Ursulinenstraat 1). 
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Stein Geysenbergh 
Voor al uw interieur werken 
Van slaapkamer tot keuken 

Ambachtstraat 1-112 
3850 Nieuwerkerken 
Tel/Fax 011 69 24 06 
GSM 0495 25 24 06 
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Diestsesteenweg 16 
teVfax 013/55 28 97 

11h30-22h 
11h30-23h 

16h-22h 
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Thuisverpleging 
Linda 
Vandebroek 
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Johan Haesevoets 

oiestersteenweg 3 7 4 
35 1 o Spalbeek · Hasse It 
tel + fax 0 ll /254681 

Iff 
(}n&M' 

YAM 
liHIIA5 

Lotto - Dagbladen 

(iau 
CENTER 

KrEMP~ENEERS 

Kleine Tegelrij 77 

3850 Nieuwerkerken 

Tel: 011/68.62.96 

Fax:011/68.34. 70 
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BNP PARI BAS 
FORTIS 

Kantoor Halen 
Fonteinstraat 39 

3545 halen 
Tel:013/35 86 90 

a\fBA oane 
Algemene bouwwerken 

Dennenbosstraat 56 

3850 Nieuwerkerken 

Tel:O 11/58.10.72 

Herk on Wheels is verhuisd. 

Op 1 augustus 2012 werd in Herk-de-Stad een gloednieuwe sporthal geopend. 
Dit nieuwe sportcomplex bestaat uit een grote sporthal die verdeelbaar is in 3 
aparte terreinen en een aantal zaaltjes met parketvloer die voor dans en ge
vechtssporten bruikbaar zijn. Op de bovenverdieping bevindt zich de Crux Boul
dergym (een soort van klimhal) . En ten slotte ging ook eind oktober 2013 de 
cafetaria open. Deze ca
fetaria is een heus bier
punt, met 10 soorten 
bier op tap en in meer 
dan 200 verschillende 
bieren op de kaart . 
Vanaf 1 september 2012 
is het dan ook in dit 
sportcomplex dat Herk 
on Wheels traint en zijn 
wedstrijden speelt. Wij 
zijn vanaf nu te vinden 
op het volgende adres: 

Urselinenstraat 1 
3540 Herk-de-Stad 

Onze trainingsuren zijn ook iets veranderd: 
Maandag van 18u30 tot 20u30 
Woensdag van 13u30 tot 15u30 
Donderdag van 18u30 tot 20u30 

Aile informatie over onze wedstrijden is te vinden op onze website: 
www.herkonwheels.be 
Op de donderdagtraining is iedereen ook welkom om eens te komen ondervinden 
wat rolstoelbasketbal inhoudt. Wei vragen wij ons op voorhand te verwittigen via 
mail op herkonwheels@gmail.com 
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VANSW66V6LT 
KLEDING 

Voor Dames en Heren 

Luchtvaartstraat 9 
3500 Hasselt 
011/21.26.27 

Garage SchraepeiJ 
lndustriepark 1201 
3545 Halen 
Tel/fax:013/46 12.03 

www.fiatschraepen.be 
fiat. sch rae pen @skynet. be 

• • 

- ·-H ~ ,M:u,:J 1\J V 
Groottaandel in frUit, 

9
roenten en eXoten 

lndustrieweg 1038 
3540 Herk-de-Stad 
tel: 013/55 11 52 
Fax:013/55 21 34 

www.rodiers.be 
info@rodiers.be 
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In Memoriam: Gunther Verlinden. 
Lees verder p.13 

Een tornooi ter ere van een vurig supporter 
Het aantal rolstoelbasketbalploegen in de Belgische 
competitie is spijtig genoeg relatief beperkt. Hier
door spelen wij niet zo vaak een wedstrijd. Zo onge
veer 1 wedstrijd per maand is eigenlijk te weinig om 
een goede speelroutine te ontwikkelen. 

Vorig seizoen werd dan ook de mogelijkheid geop
perd om zelf een tornooitje in te richten. Op deze 
manier zouden we onszelf en ook een aantal andere 
clubs de mogelijkheid bieden om op een vriend-
schappelijke basis een extra wedstrijd te spelen . 

Zo gezegd, zo gedaan. er werden clubs aangeschreven en de sporthal werd ge
reserveerd. Op zondag 28 april zou het tornooi doorgaan. Het enige waar we niet 
uit kwamen, was het verzinnen van een toffe naam voor dit tornooi. 

Op 16 maart 2013 kregen we het droeve nieuws dat Gunther Verlinden, erelid en 
vurig supporter van Herk on Wheels, de dag ervoor was overleden. Volledig on
verwacht kwam dit bericht niet, omdat we wisten dat Gunther opgenomen was in 
het UZ Gasthuisberg in Leuven, met diverse gezondheidsproblemen . Tach bleef 
het een enorme schok. Op zaterdag 23 maart zijn we dan ook met praktisch 
de volledige club naar Herental getrokken om Gunther een laatste eer te gaan 
bewijzen . Het was ongelofelijk om te merken hoe geliefd Gunther werkelijk was . 

De kerk en ook de zaal voor de koffietafel zaten afgeladen vol. 
Na de begrafenis zochten we als club naar een manier om Gunther de eer te 
bewijzen die wij vonden dat hij als mens meer dan ruimschoots had verdiend. 
We wilden graag eens een wedstrijd spelen ter ere van hem. Aangezien we nog 
steeds geen naam hadden voor ons tornooi, lag de oplossing dan ook voor de 
hand: de "Memorial Gunther Verlinden" was geboren. 
Als thuisploeg wist Herk on Wheels de eerste editie van deze memorial te win
nen. Op deze manier konden we dan ook de beker aan de ouders van Gunther 
overhand igen. 

Volgend jaar komt er zeker een tweede Memorial Gunther Verlinden. 
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Gespecialiseerd in zonnebanken 
professioneel en particulier gebruik 

sauna's, infraroodcabines Azura 
stoomcabines standaard 
en maatwerk & whirlpools, 
onderdelen 

Breng gerust een bezoekje aan onze toonzaal. 

all wellness bvba 

Diestersteenweg 11 
3510 Hassett - Kermt 

Tel: 011 /251250 a ll w e ll n ess 

www.allwellness.be 

all.wellness.bvba@telenet.be 
openingsuren: ma - vr 10u - 2lu za 10u-18u 

$ 
SUZUKI ~ 

NV Mullens Halen 
Diestersteenweg 23 

3545 Halen 
tel: 013/44 21 80 

www.mullens.be 
dominique@mullens.be 
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pERAcARS 
Garage - Carrosserie 

Band en 

Ambachtstraat 1110 
3850 Nieuwerkerken 
Tel:011/59.29.16 
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ELEKTRO SINT-TRUIDEN NY. 
Hasseltsesteenweg 78/001 

3800 Sint-Truiden 
Tel. : 011/68.35.00 
Fax: 011/68.75.58 

e-mail : elektro.sinttruiden@~s ky net. be 
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Qenenbosstraat 122 
3560 Lummen - Genenbos 

tel: 011/455585 
fax :011/375585 

Kinesitherapiepraktijk 
Kathleen Claes & Geert Geerdens 

Sint-Truidersteenweg 156 
3540 Herk-de-Stad 

Tel. 013-55 27 32 

Geert GEERDENS 
® Structurele Osteopathie 
® Viscerale Osteopathie 
® Craniale Osteopathie 
® Kinesiologie 

Kathleen CLAES 
® Kinesitherapie 
® Bekkenbodemtraining 
® Medische Pedicure 
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maandag : gesloten 
dinsdag : gesloten 
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woensdag : 11 .30-13.30 en van 16.30-22.00 
donderdag : 11.30-13.30 en van 16.30-22.00 
vrijdag : 11.30-13.30 en van 16.30-23.00 
zaterdag : 11.30-13.30 en van 16.30-23.00 
zondag :11.30-13.30 en van 16.30-22.00 

In Memoriam: Gunther Verlinden. 

Wie was Gunther Verlinden? 
Gunther Verlinden wordt geboren in Herentals op 28 
augustus 1973. Als jonge twintiger leidt hij een erg 
actief Ieven. Zijn hobby's zijn bergbeklimmen, trek
king, ... (aile outdoor sporten). Van beroep is hij een 
sanitair installateur/ dakwerker. 
Op 27 augustus 1996, daags voor zijn 23ste ver
jaardag, slaat het noodlot toe . Op een bouwwerf in 
Vilvoorde valt Gunther van een ladder, komt ver
keerd terecht en breekt zijn nek. Hij is hierdoor vol
ledig verlamd en kan niet eens zelfstandig ademen, 
niet eten of drinken. De Dokters geven hem dan ook 

vrijwel geen overlevingskansen. 
Maar dat was zonder Gunther gerekend. Na een lange strijd, een hoop operaties 
en een intensieve revalidatie mag Gunther na 22 maanden een eerste keer even 
naar huis. 

Ondanks het feit dat hij volledig verlamd is blijft Gunther niet bij de pakken 
zitten. Met zijn verstandelijke vermogens is niets mis, dus start hij zich terug 
volledig in zijn Ieven. Door gebruikt te maken van diverse hulpmiddelen kan hij 
in zijn thuisomgeving toch nog een stuk zijn zelfstandigheid behouden. Met zijn 
aangepaste computer stuurt hij mails, gebruikt hij facebook en is op de chat 
sneller in typen als menig ander. AI snel begeeft hij zich oak buitenshuis. Daar
voor krijgt hij hulp van zijn ouders en zijn assistenten. 

Omdat Gunther zich ergert aan de toegankelijkheid van zijn omgeving wordt hij 
lid van de gehandicaptenraad. Om nog meer te kunnen doen stel hij zich in 1999 
verkiesbaar. Hij staat op de lijst van de SPa op de 13de ( een praktisch onver
kiesbare) plaats. Tach wordt hij verkozen als gemeenteraadslid. In 2006 slaagde 
hij erin zijn stemmenaantal nag fel op te drijven en ook bij de verkiezingen in 
2012 word Gunther opnieuw verkozen. 

Niet aileen in de politiek geeft Gunther blijk van een enorm groat sociaal enga
gement. Hij is oak lid en/of erelid van verschillende verenigingen (waaronder 
Herk on Wheels, SPa Herentals, de gehandicaptenraad, ... ), hij is de voorzitter 
't Rolt, .... 

Gunther heeft tijdens zijn Ieven op vele mensen een diepe indruk nagelaten. Met 
zijn optimisme en zijn vechtlust is hij een echte inspiratie voor mindervaliden. 
Maar ook voor andere mensen die tijdens hun Ieven moeilijke periodes doorma-
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In Memoriam: Gunther Verlinden. 

ken is hij een voorbeeld . Hij is het bewijs dat ongeacht wat je overkomt er altijd 
een reden is om door te gaan . Dat je altijd nog positieve dingen uit je Ieven kan 
halen. 
Gunther zette zelf op zijn website: "Ik hoop dat ik andere personen met een 
handicap hiermee kan motiveren dat ondanks wat je ook hebt, het Ieven altijd 
de moeite waard is om te vechten." 

Gunther Verlinden is 39 jaar geworden. 
Hij zal door velen worden gemist. 

Hoe een Ieven veranderen kan 

Niets is zoals toen 
Maar we moeten verder, 
Niks aan te doen. 
Met de rolstoel onder je kont 
En de glimlach op je mond. 
Verder oefenen tot we weer 
Naar hu is kunnen gaan, 
En dan beginnen we weer van vooraf 
aan! 

Gunther, 08/05/1997 

Voor al diegenen die door Gunthers verhaal ge"lnspireerd zijn geraakt , kan ik 
deze website aanbevelen . Hier is het volledige levensverhaal van Gunther te 
vinden en nog vele extra's. 
http:/ I users. telenet.bejwitly. verlinden/ 
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Sanitair 
Centrale verwarming 

Onderhoud & herstellingen 

Smolderstraat 214 
3540 Herk-de-Stad 
Tel:011/58.21.61 
Gsm 0496/85.34.75 

• Daktimmer 
• Bekuiping 
• Waterdichting in kunststoffen 
• Lood en zink 

Kerkstraat 22 
3850 Nieuwerkerken 
Tel 011 68 75 21 
Fax 011 67 43 63 

--
Guy Meuwissen 
Verzekeringen 

Kerkstraat 125a 
3850 Nieuwerkerken 
Tel. 011 68 01 78 
Fax. 011 68 01 86 

l(eii1Peneers 
,.,8115port 

3850 Nieuwfkerken 

r 
1 

'I 

info@lwd-dakwerken.be I I gsm:0475. 7 40876 
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Mees-Gielis 

Ook Rondleidingen en Verjaardagsfeesten 
info? Bel of mail ons 

Vroentestraat 1 (tegenover frituur Iris) 

3540 Herk-de-Stad (donk) 

tel: 013/44 10 51 
www.dewaterkant .. be 
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Herk on Wheels terrast en tornooit. 

Zoals de meesten onder jullie wei weten, organiseren wij, Herk on Wheels, ieder 
jaar een rolstoelbasketbal tornooi waar ploegjes met valide mensen aan kunnen 
deelnemen. Op deze manier willen we mensen op een leuke manier Iaten kennis 
maken met onze sport en hun Iaten ervaren wat voor een uitdaging het is om 
vanuit een rolstoel te sporten. 

Na de vorige editie in 2012 werd beslist om dit tornooi niet meer te Iaten door 
gaan. De reden hiervoor was dat er enorm veel werk kruipt in de organisatie 
hiervan. Zowel in het voorbereidende werk (alles bestellen en vastleggen en 
zeker niks zien te vergeten) en de opbouw en afbraak van het gehele terrein 
(tenten, tafels, podium, toog, ... ) vraagt enorm veel tijd. En ook de dag zelf zijn 
er veel vrijwilligers nodig om aile taken (toog, BBQ, sportgedeelte, optreden, ... ) 
op een goede en vlotte manier uitgevoerd te krijgen. 

De laatste jaren kwam al dit werk steeds vaker op de schouders van dezelfde 
mensen terecht. Deze situatie werd op termijn gewoon te zwaar. Daarom werd 
beslist te stoppen met ons tornooi, in deze vorm. Wei zou er een afgeslankte 

- 19 -
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Herk on Wheels terrast en tornooit. 

versie doorgaan, waarbij enkel 
het sportgedeelte zou behouden 
blijven. 
Toen we dit aan onze sympathi
santen en jaarlijkse bezoekers 
van het tornooi vertelden von
den velen dit erg spijtig, maar 
ze begrepen onze beslissing wei. 
Er was echter een groepje men
sen die het hier niet bij wilden 
Iaten. Dit was de groep die ook 
aile jaren een feestweekend or-
ganiseren, namelijk: 

Er werd dan ook een vergadering belegd met deze groep mensen. Op voorhand 
werd onderling bekeken waar volgens ons de knelpunten in verband met de or
ganisatie van het tornooi zaten. Hier bleek dat deze knelpunten zich vooral op 3 
vlakken voordeden. 

1. We hebben te weinig volk voor de opbouw en afbraak: op vrijdags en 
zaterdag voor het tornooi en de maandag erna. 

2. Ook de dag van het tornooi zelf zijn er vrijwilligers tekort om alles vlot te 
Iaten verlopen. 

3. Er zijn een aantal kosten die onze winst erg naar beneden halen, waardoor 
al dit werk voor een peulschil gedaan moet worden . 

Het zijn dan ook deze punten die we a an de mannen (en vrouwen) van "Genebos 
Lupt Los" hebben voorgelegd . Hierop kwam dadelijk een positieve respons. Zij 
zouden ons hiermee kunnen helpen. 
1/2. Ze beschikken zelf over een groep vrijwilligers. Ze zouden die aanspreken 
om ons te komen helpen. Zowel de dag zelf als bij de opbouw en afbraak. 
3 . Een aantal van de zelfstandigen uit hun groep zouden ons bepaalde dingen 
gratis kunnen leveren . Hierbij hoorden onder andere frituur Typisch Belgisch (uit 
Genebos), broodjeszaak Krokantje (uit Lummen), Alfafun (uit Heusden-Zolder). 
We zijn hun daar uiteraard erg dankbaar voor. 

Er werd dan ook na deze vergadering beslist om we onze tornooidag toch in zijn 
originele vorm te Iaten doorgaan, mits we konden rekenen op zoveel hulp. We 
besloten ook om nog een aantal keer te vergaderen om de inspanningen van 
beide verenigingen (Herk on Wheels en Genebos Lupt Los) te coordineren. 
Op een van deze vergaderingen werd geopperd dat als we zoveel vrijwilligers 

hadden, de opbouw wei eens zaterdag in de vroege namiddag al kon afgerond 
zijn. En dat we, als alles dan toch al klaar was, ook op zaterdag "den toog al kon
den open gooien". Van het een kwam het ander en zo werd onze tornooidag een 
weekend met op zaterdagavond "Herkonwheels terrast" met optredens Thaily & 
Lucky Wilson en van Midlive Crisis. En op zondag het rolstoelbasketbaltornooi, de 
BBQ en natuurlijk een schitterend optreden van de Liveband Festeyn. 
De samenwerking met "Genebos Lupt Los" zo vlot en plezierig verlopen dat dit 
zeker voor herhaling vatbaar is. Volgend jaar zal dit feestweekend dan ook door
gaan op 23 en 24 augustus 2014. 

Uw 
reel arne 

bier 

herkonwheels@ 
gmail.com 

.Je55a 
Z I EKENHUIS 

T 
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Raadpleeg onze website voor meer info over 
onze mogelijkheden en ons machinepark 

www.baillien-maris.be 

e sauare 

OPENP/ 
Diestersteenweg 212b 
3510 Kermt (hasselt) 
tei:011/873121 

www.thesquarekermt.be 
grandcafe@thesquarekermt.be 
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SOFTWARE SERVICES 

• 

• • 1tec - ~ -

S,OFTWAR SERVIC.ES 
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CHAPE-VLOER 
TEGELWERKEN 

EL 
G!abbeekstraat 246 

3450 Geetbets 

VOORDELIGE 
AANKOOP TEGELS 

Aile chape-, vloer- en tegelwerken 
J'otale renovHtie badkamers 

Tel.: 0477/723880 
elvloerwerken@hotmail.com 

tot Ieefruimte 

,. , ~ ___________ gsm: 0472 21 09 85 
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ICT & BUSINESS OPTIMIZATION 

lndustrieterrein Daelemveld 

lndustrieweg 1114 

B-3540 Herk-de-Stad 

Experts in antwerp en realisatie van softwaretoepassingen 

Begeleiden van softwaretrajecten van idee tot implementatie 

U zoekt t ijdelijke ICT medewerkers ? Wij vinden ze ! 

Contacteer ons: 

Tel : +32 (O) 13 55 01 80 

Fax : +32 (0) 13 55 01 81 

@: info@aariXa.be 

Volg ons: 

UJJ www.aariXa.be 

Scan om naar de website te gaan 
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Nacht van het Limburgs Basketbal 

Ergens in de loop van april 2013 kregen we 
een onverwacht, maar zeer leuk telefoontje. 
Aan de andere kant van de lijn hing niemand 
minder dan de Limburgse gouverneur Herman 
Reynders. 

Hij contacteerde ons om de gehele club uit te 
nodigen op de 2de ed itie van de "Nacht van 
het Limburgs Basketbal". Deze wordt georga

niseerd door de "Limburg Basketball foundation" (LBBF) en zou door gaan op 
vrijdag 10 mei in "The Ritz" in Hasselt. Wij waren aangenaam verrast door deze 
uitnodiging en waren dan ook zeer goed vertegenwoordigd op deze gala-avond. 
Op deze gelegenheid werden aile Limburgse kampioenenploegen van het sei
zoen 2012-2013 (van de jeugd tot en met de senioren) gehuldigd. Ook worden 
er een aantal Awards uitgereikt, onder meer voor beste speelster, speler, coach 
en scheidsrechter van het jaar. 

Ten slotte werd deze avond en daarmee ook het gehele Limburgse basketbalsei
zoen feestelijk afgesloten met een geweldige fuif! 

Ook Herk on Wheels viel dit jaar in de prijzen. Wij kregen een award van "bij
zondere erkenning" omdat we op dat moment de enige Limburgse rolstoelbas
ketbalploeg waren in de officiele competitie. Dit is op dit moment nog steeds zo. 
Wei zijn er nog verschillende rolstoelbasketbal-ploegen in Limburg die op een 
recreatief niveau spelen . 

De award die wij kregen bewijst nog maar eens dat rolstoelbasket voortdurend 
aan bekendheid wint en dat rolstoelsport in het algemeen stilaan meer ge·ln
tegreerd geraakt in onze maatschappij. Dit is ook een van de doelstellingen 
van onze club. Wij zijn de "Limburg Basketball foundation" (LBBF) en de heer 
Herman Reynders dan ook erg dankbaar voor de erkenning die zijn ons en onze 
sport door deze award hebben gegeven . En wij zullen in de toekomst zeker ver
der blijven ijveren voor meer integratie . 

- 27-



I 

lioofdzetel 
lienry Fordlaan 43 
3600 Genk 
tel:089/307239 
fax:089/307241 

~ 

Service punt 
Weg naar as 160 B2 
3600 Genk 
tel:089/307239 
fax:089/307241 

w.orthomed.be info@orthomed.b 
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sy111Pathle 

Genenbosstraat 1~ 
3560Lummen 

VP 
·~-~motiClkl-ding 

tei:011/42 09 85 
www. promotiekleding.be 
info@promotiekleding. be 
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Kleintegelrij 85 
3 850 Nieuwerkerken 
gsm 0477/74.06.67 

Woensdag gesloten 

Textiel 
Werkkleding 
Werkschoenen 
Relatiegeschenken 
Be lettering 
Vlaggen & Banners 
Spandoeken 
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3580 BE RINGEN 

telefoon:Oll/42.77.66 

fax: 011/42.14.44 

e -ma.il: .m .• willem~$eg .ers~Jaw.c:::om 
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Ele~trlclteltawer~en 
Kruieetraat 39·3850 Nieuwer~erKen 

Tei.011/70.70.27 

HOUTHAI(I(E'R DE IE~ 

Haardhout, briketten, pellets, 
Steenkool, houtskool 

Begijnenbosstraat 38a 
3850 Nieuwerkerken 

gsm 0477/21 34 34 
VVVVVV.houthakkerdebeve~be 

E-mail:houthakkerdebever@skynet.be 
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Dezelfde regels en ambities 
Om dit te kunnen hebben wij het een jaarlijks budget van 
6000 euro nodig voor: 
- De huur van de sporthal 
- Het onderhoud van de rolstoelen 
- Wedstrijdkledij voor de spelers 
- Competitiekosten (scheidsrechters, inschrijvingsgelden, ... ) 
- Verzekering 

A Is sponsor krijgt u: 
Een eervolle vermelding op onze website 
Een persoonlijke uitnodiging voor elk evenement 
Een jaarlijkse vermelding in deze boekje (oplage 7000 stuks) 
De vermelding bij persartikels 

Rek.: BE 54 979-5273982-97 • BIC: ARSPBE22 
e-mail: herkonwheels@gmail.com 

Waar: 
Sportcomplex Herk-de-Stad 
Ursulinenstraat 1 
3540 Herk-de-Stad 

Wegbeschrijving zie: www.herkonwheels.net of www.herkonwheels.be 

Voor meer informatie kan u steeds terecht bij: 
Deputter David 
Diestersteenweg 111 
3545 Halen 
0485/229 629 

Crauwels Erik 
Pastorijstraat 23 
3540 Donk (Herk-de-Stad) 
0474/277 577 
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