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QUE VOLVA O
LATEXO
DOS

CORAZÓNS
CELESTES!
Dous
clásicos
na pista

ENTREVISTA:
Roeland
Schaftenaar

O rival

O conxunto aragonés chega en duodécima posición na clasiﬁcación.
Levitec Huesca desembarca no Pazo tras derrotar ao Araberri 82-70.
Ollo á súa capacidade de defender ben liñas de pase e saír á contra. Equipo con
boa disciplina defensiva e perigoso no rebote de ataque.

O seu xogador máis valorado é o ex breoganista Kevin Van Wijk.
Van Wijk (13,96 ppp) e Sergio Rodríguez (10,96 ppp) son os máximos anotadores
do equipo

LEO
#71
DEMETRIO
Un vicio: O Café (Candelas

)

Unha virtude: O traballo
Un defecto: Ás veces
demasiado tímido
Un medo: Os morcegos
Unha manía: A música ao
espertar
Cando ve unha foto súa
pensa: Como foi aquel
momento?
Como era de neno? Bastante
serio

Algo sen o que non podería
vivir: A miña familia
Algo que deteste: Lavar a louza
Alguén a quen admire: Michael
Jordan
O mellor momento do día: A
hora do básquet
Unha comida: Feijoada (Un
prato nacional en Brasil)
Que sabe cociñar? Pasta,
carnes...
Un recuncho de Lugo: A
Muralla Romana

De non ser xogador sería...
Quizais empresario
Que música escoita? «Foco, força
e fé». Projota
Primeira lembranza nisto do
baloncesto:
Xogar con 11 anos no equipo do
colexio militar de Curitiba
Cal é a xogada perfecta? Unha
«ponte aérea» (Alley oop)

Asistencia ou canastra?
Canastra
O ﬁnal perfecto: Gañar o
partido
Como lle gustaría ser
lembrado no futuro? Como
unha persoa con moitos
éxitos na vida.
Que pregunta bota en falta
neste cuestionario?
Ningunha en particular...

Os imprescindibles de Leo
Lectura:
LA PARADOJA
En portugués «O
monge e o
execu�vo»
James C. Hunter
escribe sobre o
liderado
empresarial, o
respeto e a
credibilidade.

Cine:
CADEA
PERPETUA
(1994)

En Brasil �tulada
«Um sonho de
liberdade» (The
Shawshank
Redemp�on-1994-)
é xa un clásico con
Tim Robins e
Morgan Freeman.

Roeland Schaftenaar é
un pívot holandés
nacido no 1988.
Formado en Oregon
State, pasou unha
primeira estadía nas
Canarias (entre la
Palma e Gran Canaria)
para logo ﬁrmar por
Breogán onde xogou
entre os anos 2012 e
2014, antes de
emprender a aventura
en Grecia, lugar onde
segue desenvolvendo a
súa carreira.
Por Alberte López Muñiz

Parece que te asentaches en Grecia. Como está indo? (primeiro en Creta e agora
en Larissa)
Á miña familia e a min gústanos moito vivir en Grecia, igual que cando
estabamos vivindo en España!
Que nos podes dicir sobre a tempada do teu equipo?
O meu equipo actual está no seu primeiro ano na A1 (primeira división grega).
Estamos ben como equipo, pero tivemos a nosa parte de problemas a nivel de
club. Estes xa están resoltos, e agora miramos ao futuro. A liga grega é moi forte.
A maioría dos equipos teñen 5-6 xogadores estranxeiros e os xogadores gregos
son moi bos.
Formácheste nos Estados Unidos. É esta a mellor opción para crecer como
xogador?
Isto depende da persoa, tes que facer a elección que pensas que é mellor para
ti. Naquel momento pensei que ir a EE. UU. era o mellor para min.
Estás no mellor momento da túa carreira? Recibiches recentemente o MVP da
semana da liga grega
Estamos ben coma equipo e eu tamén. Esperamos acadar algunhas vitorias máis
para rematar a tempada de boa maneira.
Tiveches unha lesión importante no teu ollo, como estás?
Foi unha lesión desafortunada, pero fun tratado e xa non tiven problemas desde
entón.

Que lembras da túa estancia en Lugo?
Recordo moito sobre a miña época en Lugo, é difícil lembralos todos. Pero algúns
inclúen o centro histórico da cidade, as grandes entradas nos nosos encontros da casa e,
sobre todo, cando había encontros de rivalidade galega
Quen foi o mellor xogador contra o que xogaches?
Na Universidade xoguei contra moitos xogadores actuais da NBA. James Harden, Russel
Westbrook e Kevin Love por citar algúns.
Volviches a España recentemente?
O outono pasado adestrei con Baskonia durante algunhas semanas en pretempada
antes de regresar a Grecia. Aínda non volvemos a Lugo pero gustaríame moito facelo
pronto.

Segues a actualidade do Breogán? Que sabes de nós?
Aínda sigo por internet ao Breogán. Sei que están en primeira posición e esperamos que
ﬁnalicen a tempada deste xeito.
Lembro o encontro que xogamos en Navarra. Estabas enfermo (migrañas) e tiñas
moitas dificultades para xogar (alguén me dixo que non podías ver a canastra!) E Michel
Diouf tiña taquicardias (porque bebera moito café). Lembras ese día?
A verdade non me lembro moito sobre ese día pero foi terrible (ri).
Queres dicir algo aos seguidores de Breogán?
Que segan apoiando ao seu equipo, fan de Breogán un excelente equipo para xogar. Xa
merecen estar de volta en ACB. Deséxolles o mellor.

6 RETOS

Para
cumprir
un soño

Breves celestes

24 segundos
Demetrio levou o primeiro
MVP Macrocopia
O xogador brasileño do Breo foi o pirmeiro en levar
este recoñecemento por parte da empresa
colaboradora Macrocopia ao xogador máis valorado,
segundo a estatística oficial, de cada partido na casa.
Ademais, Leo foi MVP da xornada 27 en LEB oro e
#XogadorHyundaiKona do Grupo Ditram elixido polos
afeccionados a través da web de El Progreso.

Fogar do Breogán,
tamén en dixital
Os interesados en consultar algún dos
números atrasados desta revista,
poden facelo na web oficial. Escanea o
código!

O baloncesto homenaxeou
a Cris�na Seijo
O pasamento da adestradora de base e
presidenta do Cidade de Lugo conmocionou ao
baloncesto galego. Foron moitas as mostras de
cariño hacia a súa familia, moi ampla tendo en
conta que a do baloncesto lucense considérase
parte dela. Dende Fogar do Breogán unímonos
a este sentimento por unha persoa que quedará
na memoria de moitos que senten o balocnesto
como parte da súa vida. Ata sempre DEP.

O Breo segue a medrar en
Instagram con 2.700 followers
A rede social da imaxe medra en aceptación e cada
fotografía subida pola conta oficial do Breo acada
miles de impresións e centos de "me gusta". Parece
imparable a primacía da imaxe sobre o texto en
Internet. Un xeito dixital de dar razón ao vello
dito"unha imaxe vale máis que mil palabras".

Dúas das imaxes recentes con máis impresións

Fe de erros: No pasado número de Fogar de Breogán iden�ﬁcábase o Hospital García Portela como obra do
arquitecto Maquieira. Este ediﬁcio foi proxectado polo tamén racionalista Alfredo Vila.

