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Decathlon Hasselt 
klaar voor half 
miljoen bezoekers
Plannen voor uitbreiding liggen al klaar

HASSELT - Vandaag opent Decathlon in Hasselt zijn 26ste winkel in ons 
land. Maar nu al wordt gedacht aan een uitbreiding met nog eens 
1.500 m². “Als de winkel hier het verwachte aantal bezoekers haalt, dan 
komt die uitbreiding er vrij snel”, zegt CEO Herman Van Beveren. 

Dirk JACOBS

Decathlon Hasselt aan de Carre-
four in Kuringen opent deze 
morgen de deuren.  Foto SERGE MINTEN

OPENDEURDAGEN EN PARKINGVERKOOP
2 & 3 APRIL
van 9u00 - 17u00

Meer dan 100 artikelen 
aan STUNT prijzen!

ARHHJ00A

Staatsbaan 14a • 3945 Ham 
Tel.013/66 69 96 • Fax 013/66 35 82

Openingsuren:
ma-vrij: van 8 doorlopend tot 18.00 u. 

za: van 9 doorlopend tot 16 u.

X Familiebedrijf wordt gigant

Van één naar meer dan 
1.000 winkels in 40 jaar
HASSELT - Vandaag telt Decathlon wereldwijd meer dan 1.000 
winkels in 27 landen. Samen stellen ze meer dan 70.000 
mensen tewerk, er wordt een omzet gedraaid van ruim 9 
miljard euro. Maar het begon allemaal met één winkel in Lille.

Guido CLOOSTERMANS

In de nieuwe ruim 4.000 vierkan-
te meter grote vestiging van De-
cathlon worden zo’n 500.000 be-
zoekers per jaar verwacht. In de
sport- en vrijetijdswinkel worden
spullen verkocht uit 65 sporttak-
ken en er zullen 50 werknemers
aan de slag kunnen. Decathlon
geeft daarbij steeds de voorkeur
aan mensen die sportief ingesteld
zijn en die met kennis van zaken
praten. Onder meer topvolley-
balster Katrien Gielen, handbal-
international Tom Robyns en tri-
atlontopper Rutger Beke zijn er
aan de slag. “En dat moet mensen
naar deze Decathlon loodsen”,

hoopt de 26-jarige winkeldirec-
teur Maarten Corremans, zelf
basketter. “We gaan voor min-
stens een half miljoen tot één mil-
joen bezoekers per jaar.”
“De Hasseltse Decathlon is ook
een modelwinkel qua ecologie”,
zegt CEO Herman Van Beveren.
“Dit is de eerste winkel met een in-
genieus spiegelsysteem in de dak-
koepels dat er voor zorgt dat meer
daglicht het gebouw binnen
dringt. En al onze lampen - zelfs
de reclame buiten - hebben ledver-
lichting.”
X De Decathlon in Hasselt opent vandaag om 

8.30 uur de deuren.

E-commerce 
vanuit België
WILLEBROEK  - Decathlon 
België wil vanuit haar 
distributiecentrum in 
Willebroek voortaan niet 
alleen de bestellingen voor 
België, maar ook die voor 
Nederland verdelen. Dat 
schrijft De Tijd. Daarvoor 
moet wel ’s nachts gewerkt 
worden. Niemand van de 
350 medewerkers wordt 
verplicht dat te doen en er 
komt een nachtpremie van 
30 procent. Er komen ook 
100 extra jobs en een 
ruimer en moderner 
distributiecentrum in de 
buurt.
De plannen van Decathlon 
zijn opmerkelijk: België 
heeft het imago een land te 
zijn dat niet interessant is 
voor e-commerce. Meestal 
worden in België bestelde 
pakjes vanuit Nederland 
geleverd. Sinds kort is er 
evenwel een nieuw regelge-
vend kader voor e-commer-
ce, waardoor ook ’s nachts 
kan gewerkt worden. (b)

Herman Van Beveren, 
Maarten Corremans, Koen 
Tengrootenhuysen en Cindy 
Parent van Decathlon. 
FOTO SERGE MINTEN

Het verhaal doet de ronde
dat de eerste winkel van De-
cathlon in het Noord-Fran-
se Lille tijdens zijn eerste 
dag op 17 juli 1976 een om-
zet haalde van 9.999 Franse
frank, en dat het personeel 
meteen overwoog om snel 
nog een paar sokken te ko-
pen, om toch maar de 
10.000 Franse frank te ha-
len. Sindsdien is er veel ver-
anderd, en is Decathlon een
van de grootste ketens van
sport- en vrijetijdsartikelen
ter wereld.

Adidas
Decathlon werd opgericht
door Michel Leclercq. Le-
clercq is een neef van Gérard
Mulliez, stichter van het
Franse warenhuisimperium 
Auchan. Het is daar dat de
jonge Leclercq de stiel leer-
de, maar hij wilde iets an-
ders. Het eerste jaar verliep
nochtans verre van roos-
kleurig. Met een half lege 
winkel vreesde Leclercq de 
winter niet te halen. Boven-
dien weigerden grote mer-

ken zoals Adidas te leveren. Na
een klacht werd Adidas uitein-
delijk verplicht om te leveren.
Kort daarna volgden de andere
grote merken. Bovendien lan-
ceerde Decathlon ook een aan-
tal eigen merken.
De filosofie van Michel Le-
clerq is altijd dezelfde gebleven,
het concept nog altijd even
uniek: een zo breed mogelijk 
aanbod aan sport- en vrije-
tijdsartikelen onder één dak, in
zelfbediening en dat 20 tot 50
procent goedkoper dan de con-
currentie. Het concept werkt
ook op de dag van vandaag en
Decathlon blijft zijn winkelnet
uitbreiden. 
Momenteel is Decathlon actief
in 27 landen en wordt ruim
twee derde van de omzet buiten
Frankrijk gerealiseerd. In Bel-
gië telt Decathlon 2.300 werk-
nemers.
Decathlon is vandaag nog
steeds sterk familiaal veran-
kerd bij de families Mulliez en 
Leclercq. Het heeft Michel Le-
clercq geen windeieren gelegd.
Zijn vermogen wordt geschat 
op 2,6 miljard euro.


