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BACK 2 BASICS

U zult dat moeten herkennen en terug moeten zien op 
het veld. Dat is ons de afgelopen jaren (en ook de start 
van dit seizoen) minder goed gelukt, om eerlijk te zijn. We 
hebben daarom besloten om weer meer structuur in de 
club te brengen door Drago Pašalić als fulltime technisch 
directeur aan te stellen. Die structuur begint simpelweg 
bij de jeugd. Drago is dagelijks bezig om het fundament 
weer onder de club te krijgen door het technisch beleid, 
dat opnieuw geformuleerd is, te vertalen naar het ‘Donar 
DNA’ vanaf de jeugd. Er is een prachtige samenwerking 
ontstaan dit seizoen met Celeritas-Donar en hun oplei-
dingen vanaf U14 en U16 sluiten nu aan bij die van de 
Donar-teams er boven. Het talent staat centraal en de 
technische staf werkt vanuit gelijke principes. Daar-
naast is er bewust gekozen om bij het eerste team met 
11 spelers te gaan werken en de talenten van U22 mee te 
laten trainen en rouleren. Het kost tijd en vergt talent om 
die stap naar het eerste team te kunnen maken. Maar het 
zorgt er in de toekomst voor dat de cultuur van Donar op 
het veld blijft staan: altijd 100% inzet, iedere speelminuut 
in het veld en vechten tot de laatste seconde. 

Het realiseren van die cultuur vergt een zoektocht bij het  
scouten en samenstellen van het team en het weten te 
vormen van een team. Wij waren helaas genoodzaakt 
om hiervoor een ander type headcoach te zoeken. We 
bedanken Matthew Otten voor zijn inzet en wensen hem 
als coach en als mens alle goeds.

De balans vinden tussen het vormen van nieuwe funda-
menten voor langere termijn en successen boeken op 
kortere termijn wordt de grote uitdaging voor ons dit sei-
zoen. Wij hebben vertrouwen dat ons beide gaat lukken! 

Samen met uw steun hebben we in het verleden 
meermaals bewezen dat wij Groningers met onze “Kop d’r 
Veur” mentaliteit ons niet uit het veld laten slaan als het 
even tegenzit. We zien dat u in de club blijft geloven in de 
groei van toeschouwers aantallen bij de wedstrijden en 
groei in sponsoren en de businessclub. 

Een bijzonderheid aan het magazine dat u in handen 
heeft, is dat het helemaal gemaakt is van FSC-gecerti-
ficeerd gerecycled papier. Ook op deze manier probeert 
Donar een kleine bijdrage te leveren aan duurzaamheid 
in ondernemen. U leest verderop alles over de samen-
werking met Scholma Druk op het vlak van duurzaam 
drukwerk.

Wij hopen u dit seizoen te mogen begroeten en samen 
te gaan genieten van spannende wedstrijden met volop 
entertainment om het avondje Donar weer in ons hart en 
agenda te voelen en zien. 

#WEAREDONAR #TOGETHER

Jannes Stokroos, 
Voorzitter

De balans vinden en houden binnen een top-
sportclub als Donar is voor het bestuur af en toe 
best lastig. Enerzijds willen we de (sportieve) 
ambities die zijn vastgelegd in het nieuwe  
Merkmanifest proberen te behalen en anderzijds 
is er de realiteit dat we iedere wedstrijd willen 
en veelal ook moeten winnen omdat we dat, met 
onze begroting en het bijbehorend verwachtings-
patroon, aan de fans verplicht zijn. Structuur en 
cultuur van de club moeten het fundament zijn 
voor de toekomst. 

VOORZITTER JANNES STOKROOS

Samenwerken aan een duurzame
energievoorziening
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DONAR  
Postbus 2551, 9704 CN Groningen
Leonard Springerlaan 2, 9727 KB Groningen
t (050) 721 09 54   e info@donar.nl

STICHTING PROF BASKETBAL GRONINGEN  
Opgericht: 9 mei 2008

CLUBTENUE
thuis: wit-wit. uit: blauw-blauw

CAPACITEIT MARTINIPLAZA
4.340 plaatsen

AANVANG THUISWEDSTRIJDEN
midweeks 19.30 uur, zaterdag 19.30 uur
zondag 15.00 uur

ACCOMMODATIES
MartiniPlaza
Leonard Springerlaan 2, 9727 KB Groningen
Tel. (050) 522 27 77

Willem Alexander Sportcentrum
Zernikeplein 17, 9747 AS Groningen
Tel. (050) 595 55 55 
 

MARTINIPLAZA, HUIS VAN DONAR
Donar speelt haar thuiswedstrijden in  
MartiniPlaza met een capaciteit van 4.340  
zitplaatsen. Ook het managementbureau van 
de Stichting Prof Basketbal Groningen is  
gevestigd in MartiniPlaza. 

BEREIKBAARHEID & PARKEREN
MartiniPlaza is dankzij de ligging aan de 
ringweg rond de stad Groningen uitstekend 
bereikbaar met de auto. MartiniPlaza is gunstig 
gelegen aan de autosnelweg A7 (Amsterdam/
Drachten, Hoogezand/Duitsland) nabij de krui-
sing met de A28 (Assen/Zwolle). In de directe 
omgeving zijn ruim 2.000 parkeerplaatsen.

OPENBAAR VERVOER
Vanaf het NS-station te bereiken met stadsbus 
lijn 6, richting Hoornsemeer en met de regiona-
le lijnen 81, 82 en 85. MartiniPlaza ligt op circa 
15 minuten lopen van het NS-station Groningen.

TEAM & STAFFCLUBINFO

ORTHOPEDISCH CHIRURG Maurits Sietsma  KRACHTTRAINER  
Tim van Hoorn  DIËTISTE Carin Pool  HUISARTS Eric Maarsingh  
SPORTCARDIOLOOG Jan Posma

TEAMMANAGER Hans Besselink VERZORGER Bart Kruizinga   
FYSIOTHERAPEUT Edwin Keijzer  STATISCH ANALIST Renate van 
der Weerd, Denny van Velzen, Marit Siersema, Hildegard Franke, 
Tuna Celik, Loïs Sinnige  CAMERA Benjamin Aratuaman, Monique 
Kortoef

ERELEDEN 
 
Hilbrand Ausema sinds 1981-1982 
Johan van Laar  sinds 1983-1984
Kor Kooi  sinds 1998-1999
Rob Schuur  sinds 2012-2013
Gaaike Euwema  sinds 2018-2019
Gert Kiel  sinds 2018-2019 

EREPENNING 
 
Pete Miller uitgereikt in het  
 seizoen 2021-2022

LEDEN VAN VERDIENSTE
 
Hilbrand Ausema sinds 2013-2014 
Hink Jan Apotheker  sinds 2013-2014
Jan de Vries  sinds 2014-2015
Eddy Ligeon  sinds 2015-2016
Marte Koorenhof   sinds 2015-2016
Caroline Heijman    sinds 2015-2016
Geert Koerts    sinds 2017-2018
Bert Langedijk  sinds 2017-2018
Henk Postema   sinds 2017-2018
Henk Kol    sinds 2017-2018
Jacco Smit    sinds 2017-2018
Rogier Deelman  sinds 2017-2018
Bert Deelman   sinds 2017-2018
Wilna de Bruin   sinds 2018-2019
Luc Mulder   sinds 2019-2020
Martin Kuizenga   sinds 2020-2021

BESTUUR SPBG 
Jannes Stokroos Voorzitter
Renate van der Zijl Commerciële zaken
Ronald Arkema Penningmeester
Gert-Jan Swaving Secretaris en  
 wedstrijdplanning

TECHNISCHE ZAKEN 
Drago Pašalić Technisch directeur
Meindert van Veen  Adviseur

MANAGEMENTBUREAU 
Peter Lankreijer Commercieel  
 Manager groot  
 zakelijk 
Daan Löwik Commercieel  
 Manager
Kim Knollema Manager Operations
Harry Weitering Commercie,  
 Relatiemarketeer
Yannick Kemerink Office Manager
Hink Jan Apotheker  Perschef  
Fleur Backers Stagiair
Floor de Ridder Stagiair
Jip Olsder Stagiair
Linda ter Haar Stagiair
Lotte de Rooij Stagiair 
Marie-Flor Gelling Stagiair
Sander Kampman Stagiair
Ben Wiersema Clinics 
 
RAAD VAN TOEZICHT 
Kris Tuinier, Johann Freese,  
Karin Kienhuis, David Savenije

BBC ACTIVITEITENCOMMISSIE
Alida Zwerver, Judith Scholte, 
Erik Greven

START UP ASSIST
Aniek Ouendag, Harry Weitering,  
Heleen van Wijk, Renate van der Zijl, 
Richard Rushby

ENTERTAINMENTCOMMISSIE
Martin Kuizenga, Marcel Wittenaar, Arnoud 
van Nispen, Thunder, Dansteam The  
Legacy, Jannes Stokroos, Kim Knollema

COMMUNICATIECOMMISSIE
Hink Jan Apotheker, Martin Kuizenga, 
Adriaan van den Brink, Gert-Jan Swaving, 
Kim Knollema, Jurryt van der Sluis, Hanna 
Visser, Willem Hoogduin

MARKETINGCOMMISSIE
Hanna Visser, Marcel Nienhuis,  
José Jansen, Gert-Jan Swaving,
Renate van der Zijl, Daan Löwik

DONAR GAME INFO APP
Adriaan van den Brink, Arnold Meijer, Geert 
Jan Darwinkel, Erica Middel, Bert ten Oever, 
Annemieke van der Klei, Willem Hoogduin

MEDIA
Bas Swaving, Jurryt van der Sluis 

DONAR ROOKIE CLUB
Yannick Kemerink

VRIJWILLIGERS 
 
Adriaan van den Brink
Alida Zwerver
Annemieke van der Klei
Anton Zumkehr
Arnold Meijer
Arnoud van Nispen
Bart Kruizinga
Bas Swaving
Benjamin Aratuaman
Bert Langedijk
Bert ten Oever
Bertie Smit
Brendan Stegehuis
Caroline Heijman 
Celeste Olthuis
Christa Nuijten
Christaan de Kleine
Claus Dijk
Cora Zumkehr
Danique Riemsma
Denny van Velzen
Edwin Keijzer
Erica Middel
Erik Greven
Erwin van der Molen
Ester Vos
Geert Jan Darwinkel
Gerda Udema
Gert-Jan Swaving
Hanna Visser

Hans Besselink
Harry Weitering
Hayo Bijl
Heleen van Wijk
Helma Koerts
Henk Kol
Henk van Plateringen
Henk Smit
Hennie Brandsma
Hildegard Franke
Hink Jan Apotheker
Jacco Smit
Jan de Vries
Jan Hilbrand de Boer
Jannes Stokroos
José Jansen
Judith Scholte
Jurryt van der Sluis
Keeke van Reijendam
Kirsten Koorenhof
Leon Mulder
Linda ter Haar
Linda Meijer
Linda Smit
Loïs Sinnige
Luc Mulder
Maikel Schut
Marcel Nienhuis
Marcel Wittenaar
Marieke Vos

Mariët IJsseldijk
Marit Siersema
Mark Hartlief
Marjon Kroeze
Marte Koorenhof
Martin Kuizenga
Mathijs Kimmel
Maud Smit
Mila Mulder
Mirsad Ekic
Monique Korthoef
Murad Jabo
Nancy van Gils
Noa Riemsma
Renate van der Weerd
Renate van der Zijl
Robin Alkema
Robin Gibcus
Rogier Deelman 
Ronald Arkema
Ryan Neede
Sarah Heeling
Sidney Meulema
Tuna Celik
Wilna de Bruin
Yannick Kemerink
Yasmijn Riemsma
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prijs met vroegboekkorting* normale prijs
VOLWASSEN € 340,- € 355,-

STUDENT € 235,- € 250,-
JEUGD 5 T/M 17 € 135,- € 150,-

prijs met vroegboekkorting* normale prijs
VOLWASSEN € 235,- € 250,-

STUDENT € 160,- € 175,-
JEUGD 5 T/M 17 € 95,- € 110,-

GEZIN MET 1 OUDER € 14,- + € 4,- per kind
GEZIN MET 2 OUDERS € 28,- + € 4,- per kind

i.c.m. seizoenkaart zonder seizoenkaart
VOLWASSEN € 13,- € 14,-

STUDENT € 10,- € 11,-
JEUGD 5 T/M 17 € 6,50 € 7,50

Competitie (BNXT & Europa),  
Supercup, Basketball Cup  
(m.u.v. finale), kwartfinale  

Play-offs domestic

Halve finale Play-offs  
domestic, kwartfinale/  

halve finale Play-offs cross 
border en Europa laatste 16, 

kwartfinale, halve finale

Finale Play-offs 
domestic,  

cross border  
en Europa

VOLWASSEN € 15,- € 20,- € 24,-
STUDENT € 12,- € 15,- € 18,-

JEUGD 5 T/M 17 € 8,- € 10,- € 13,-

GOLDCARD

SEIZOENKAART

FAMILIEKAARTEN GROEPEN

EUROPEES

LOSSE TICKETS

Alle wedstrijden, prijs per kaart

Alleen competitie (BNXT) incl. evt play offs en beker (m.u.v. finale),  
prijs per kaart

competitie (BNXT) excl. 
Play Offs, Europa en de 
Basketball Cup (m.u.v. 
Finale) Voor groepen van meer dan 10 personen  

bieden wij een speciaal tarief. Neem  
hiervoor contact op via: info@donar.nl

Prijs per wedstrijd, verkrijgbaar t/m laatste poulefase

Prijs per ticket

TICKETPRIJZEN 2022-2023 BLUE LOOKS  
GOOD ON YOU!

VOLG @DONAR_FANSHOP OP INSTAGRAM
De Donar Fanshop is iedere thuiswedstrijd één uur voor en één uur na de wedstrijd 
open. Natuurlijk kun je 24/7 terecht in onze webshop www.donar.nl/fanshop

NIEUWE merchandise collectie bij de DONAR Fanshop. 
o.a. ‘capsule collectie’ Marketing Groningen X Donar. Maar 
ook onze Urban graffiti lijn, new era en trucker caps,  
Spalding basketballen en veel meer! 

TOESLAGEN
iDEAL:  € 1,- per transactie op losse tickets. Niet op GoldCard en Seizoenkaarten.
Kassaverkoop: € 1,- per kaartje (balie MartiniPlaza en in FORUM/Groningen Store)

Als u uw GoldCard/seizoenkaart kwijt raakt kunnen wij een nieuwe pas voor u aanmaken.  
Wel zijn wij genoodzaakt hier € 5,- aanmaakkosten voor te rekenen.

*Voor het seizoen 2022-2033 geldt een eenmalige vroegboekkorting van € 15,- i.p.v. € 10,-

8  Donar magazine 2022-2023



Zakenre zen16.0
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Vorige clubs 

2009-2011 Troy Trojans (NCAA)

2011-2012  Riento Synatsalo (FI)

2012-2013  Kouvot (FI) 

2012-2013  Porvoon Tarmo (FI)

2013-2015  Rilski Sportist (BU)

2015-2016  Kangoeroes Mechelen (BE)

2016-2018  Okapi Aalstar (BE)

2018-2019  Trefl Sopot (PL)

2018-2019  Heroes Den Bosch

2019-2020  Donar

2020-2021  Union Neuchatel (SW)

2021-2022  Spinelli Massagno (SW)
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GUARD

Lengte 1.93 m

Geb. datum 15-02-’87

Nationaliteit Amerikaans



Een van de nieuwe spelers in het huidige team van Donar is 
de 29-jarige Olaf Schaftenaar. Olaf is de power forward in 
het vernieuwde team. Olaf (15 mei 1993) is geboren in Utrecht 
in een gezin waar basketbal enorm belangrijk was. Vader 
Philip speelde in de vorige eeuw ook eredivisie basketbal 
in Utrecht en beide broers, Frank en Roeland, spelen het 
spelletje ook. “Ik ben met basketbal opgegroeid. Toen ik net 
kon lopen was ik al met een basketbal bezig”, geeft Olaf aan. 
“Op zesjarige leeftijd maakte ik mijn eerste wedstrijdervarin-
gen mee bij BC Cangeroes in Utrecht bij de ‘benjamins’. Tot 
mijn vijftiende bleef ik bij de Cangeroes, om vervolgens een 
jaar bij Apollo in Amsterdam en twee jaar in Den Bosch te 
spelen”. 

Toen Olaf 18 jaar was begon zijn eerste Europese avontuur 
in Spanje op Gran Canaria, waar hij meteen werd uitgeleend 
aan de ploeg van Tenerife. Dat was op het vierde niveau 
in Spanje. Een jaar later vertrok Olaf naar Oregon State 
University in Corvallis om naast basketballen ook psycholo-
gie te studeren. Daar volgde hij ook een minor business om 
uiteindelijk na vier jaar zijn bachelor degree te behalen. 

Die vier jaar in Amerika liggen nog heel scherp in zijn 
herinneringen. De wedstrijden werden door veel bezoekers 
gevolgd. Omdat het een universiteitsteam betrof kwamen er 
erg veel studenten, maar ook veel oud-studenten. “In Ame-
rika is het de gewoonte dat je na je studie aan de universiteit 
verbonden blijft voor het leven. Oud-studenten komen ook 
vaak terug daar. In mijn geval is dat wat minder, want de 
afstand is wel erg groot”. 

Terugkijkend op die periode blijft een tweetal ervaringen erg 
veel indruk op Olaf maken. In de eerste plaats het sportieve 
gegeven, dat hij met zijn team één keer het eindtoernooi 
heeft bereikt om het kampioenschap. Dat in dit knock-out 

systeem direct de eerste wedstrijd werd verloren en ze eruit 
lagen, doet niets af van het feit dat het eindtoernooi wel 
werd gehaald.

Een ander gegeven is nog veel indrukwekkender. De coach 
van zijn team was de broer van Michelle Obama. Dat op zich 
is wel toevallig, maar niet indrukwekkend. Maar aangezien 
Barack Obama ook gebasketbald had en hij tijdens zijn 
periode als president nog steeds basketbal een warm hart 
toedroeg en hij zijn familie belangrijk vond, werd de coach 
van Olaf regelmatig uitgenodigd op het Witte Huis. En hij nam 
zijn team dan ook mee. Olaf is op die manier meerdere keren 
in het Witte Huis te gast geweest bij de president en zijn 
vrouw. Thanksgiving Day, een nationale feestdag in de USA, 
heeft hij ook daar meegemaakt. Thanksgiving is een dag 
waarop dank wordt uitgebracht aan de oogst en aan de an-
dere goede dingen uit het afgelopen jaar. Het is gebruikelijk 
om de familie dan bijeen te krijgen om gezamenlijk kalkoen 
te eten. “Het is heel bijzonder om op die manier kennis te ma-
ken met Obama. Je merkt dan dat hij heel erg op zijn gemak 
is. Ze hebben ook een keer een wedstrijd van ons bekeken. 
Indrukwekkend om dan te zien wat voor veiligheidsmaatre-
gelen er dan getroffen moeten worden”, voegt Olaf toe.

Na de vier jaar in Amerika kwam Olaf terug naar Europa. Hij 
had getekend in Spanje, maar een slepende blessure gooide 
roet in het eten. Hij kwam in december 2016 terug naar 
Nederland, waar hij de kans kreeg bij Zwolle te herstellen van 
zijn blessure. Hij bleef daar tweeëneenhalf jaar en behaalde 
daar in 2019 zijn grootste succes door met Landstede kampi-
oen te worden in MartiniPlaza ten koste van Donar. “Dat was 
fantastisch. We hebben toen als team een geweldige presta-
tie geleverd onder leiding van Herman van den Belt”. 
In die periode bij Landstede werd hij in het eerste seizoen 
ook betiteld als DBL Rookie of the Year. 

THANKSGIVING  
DAY GEVIERD  
MET MICHELLE  
EN BARACK  
OBAMA.OLAF  

SCHAFTENAAR

Na het behalen van het kampioenschap volgde er 
weer een buitenlands avontuur. Hij tekende een 
contract bij Real Canoe in de Spaanse LEB Oro. In 
2020 verkaste hij naar Bàsquet Girona, ook in de 
LEB Oro (tweede niveau). De bekende NBA speler 
Marc Gasol kwam hier vandaan en is ook eigenaar 
van de club. Om de club weer naar het hoogste 
niveau te krijgen speelde Marc ook zelf nog mee. 
Olaf: “Wat bijzonder om mee te maken. Hij was voor 
heel veel mensen daar een idool voor wie je alles 
over hebt. Ik heb meegemaakt, dat mensen tot 11 
uur ’s avonds voor ons hotel postten om een glimp 
te kunnen opvangen van Marc. En Marc was niet 
te beroerd om dan ook nog naar buiten te gaan om 
een praatje te maken met deze mensen”.

Na een enkelblessure tekende Olaf op 26 februari 
van dit jaar voor het Roemeense Sibiu om in de 
zomer terug te keren naar Nederland, waar hij voor 
minimaal één jaar in Groningen is gevestigd. 
Sinds 2017 maakt Olaf ook deel uit van de Dutch 
Lions, waar hij samen speelt met zijn broer Roeland 
en met Leon Williams. “Het is fijn om samen met 
Roeland te spelen. Als basketballer ben je meestal 
ver van je familie verwijderd. En nu zijn we in ieder 
geval in de weken dat we met het team samen zijn, 
ook als broers weer even samen. Het zou op zich 
mooi zijn als we nog een keertje een jaar samen 
zouden kunnen spelen bij een club”. 

Als doelen heeft Olaf voor het team gesteld om 
Donar weer terug te brengen naar het niveau 
waarop het moet acteren. En dat willen ze als team 
samen doen. Voor zichzelf heeft hij als doel om nog 
een aantal jaren op een zo hoog mogelijk niveau 
te spelen. Daarna wil hij vooral iets gaan doen in 
het werken met mensen. “Ik wil graag mensen 
helpen. Op wat voor manier dan ook. Daarbij komt 
mijn studie ook wel van pas, al weet ik niet of ik wel 
psycholoog wil worden”. 

In de vrije tijd, die maar weinig aanwezig is, beoe-
fent Olaf geen speciale dingen. Hij heeft geen grote 
hobby’s die tijd vragen. Hij kijkt eens een film of se-
rie, speelt een spelletje of hij volgt de economische 
wereld, die op dit moment erg hectisch is. “Dat vind 
ik interessant”. 

Her bevalt Olaf heel erg goed in Groningen. Het is 
een mooie stad en de mensen zijn heel aardig. Hij 
spreekt de hoop uit, dat de prestaties ook snel 
komen. “Het gaat op dit moment nog niet geweldig, 
maar we werken er keihard aan om het tij te keren. 
Wij zijn de eersten die er wakker van liggen als het 
niet goed gaat. We weten dat de druk in Gronin-
gen hoog is en we willen met elkaar ons steentje 
bijdragen om de successen weer naar MartiniPlaza 
te brengen”.

TEKST: BERT TEN OEVER
FOTO: EDWIN KEIJZER

“IK WIL GRAAG  
MENSEN HELPEN. 
OP WAT VOOR  
MANIER DAN OOK.”
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Om te beginnen heeft SV Donar regulier overleg 
met het bestuur van de club en het manage-
mentbureau. Zo was de SV één van de partijen 
die actief heeft meewerkt aan de huidige  meer-
jarenvisie van Donar. Daarnaast is de vereniging 
in gesprek met MartiniPlaza over de toekomst 
van de thuishal van Donar en een sfeervolle 
ruimte voor supporters daarin.

ACTIVITEITEN
Op jaarbasis organiseert SV Donar buiten wed-
strijden om minimaal drie extra evenementen 
voor de leden van de vereniging. Eén van activi-
teiten is met de spelers en coaches. Ook wordt 
doorgaans een bezoek gebracht aan het buiten-
land en zijn er borrels en een barbecue. Ook is de 
supportersclub verantwoordelijk voor de verkoop 
van tickets voor uitwedstrijden in de play-offs 
en (bij voldoende belangstelling) voor georgani-
seerd vervoer naar uitduels.

PROMOTIE
Donar heeft binnen Nederland een toonaan Onze 
trommelaars zijn elke wedstrijd luid aanwezig in 
Vak O. De vlaggen, trommels en banners worden 
volop gebruikt ter ondersteuning van de sfeer en 
het steunen van de ploeg om het thuisvoordeel 

Since 1

951

svdonar.nl nóg groter te maken. Donar heeft binnen  
Nederland een toonaangevende rol als 
grootste zaalsportprofclub. De fans van 
Donar hebben een reputatie van massaal 
meereizend, luid, enthousiast en positief 
publiek. In Europa heeft Donar het afgelopen 
decennium een uitstekend ‘track record’ 
opgebouwd in MartiniPlaza. Hierin hebben  
de trommelaars een grote rol gespeeld. 

WORD LID!
SV Donar wil de komende jaren graag groeien 
en zoveel mogelijk fans aan zich binden. Lid 
worden van de vereniging kan al voor €15 per 
volwassene en maximaal €30 per gezin of 
huishouden. De komende jaren zullen wij ons 
blijven inzetten voor een sfeervolle suppor-
tersruimte, een vak op de  tribune voor de 
fanatieke fans en laagdrempeligheid van het 
bezoeken van Donar. 

Om de stem van de fans letterlijk en figuurlijk 
zo luid mogelijk te laten klinken, zou iedere 
supporter lid moeten worden van de SV Do-
nar. Aarzel niet langer. Ruim 300 fans gingen 
je al voor. Ga voor meer informatie, of om 
direct lid te worden, naar de website  
www.svdonar.nl 

De officiële Supportersvereniging van Donar 
in 1997 opgericht om de belangen van alle 
fans te behartigen, daarnaast activiteiten te 
organiseren voor de leden en bovendien de 
basketbalsport te promoten binnen en rond 
de club. Een kwart eeuw later zijn deze drie 
kerntaken nog altijd de hoofdmoot van SV 
Donar, een vereniging met circa 300 leden.

 SUPPORTERSVERENIGING
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2010-2011  West Brabant Giants

2011-2012  Rotterdam Basketball

2012-2015  Landstede Zwolle 

2015-2016  SPM Shoeters Den Bosch

2016-2018  BG Göttingen (DE)

2018  TAU Castellon (ES)

2019  Den Helder Suns

2019-heden  Donar
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POINTGUARD

Lengte 1.89 m

Geb. datum 25-07-’91

Nationaliteit Nederlands

TIEN REDENEN OM LID TE WORDEN! SV DONAR…
* is officieel vertegenwoordiger van de fans richting de club
* is voorvechter van een sfeervolle supportersruimte in MartiniPlaza
*  zorgt met trommels en vlaggen voor extra sfeer tijdens de  

wedstrijden
* houdt elk seizoen drie evenementen waarvan één met spelers

* verzorgt ticketverkoop uitwedstrijden play-offs
*  organiseert busreizen naar uitduels bij voldoende belangstelling
*  heeft inspraak rond het seizoenkaartbeleid en de ticketverkoop
*  praat mee over de eerste training, Open Dag en seizoenafsluiting
* organiseert acties met de officiële Fanshop van Donar
*  verloot losse tickets onder de leden bij thuisduels in het reguliere 
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CELERITAS DONAR U20

CELERITAS DONAR U16

CELERITAS DONAR U14

Sinds het afgelopen voorjaar is er 
een innige samenwerking ontstaan 
tussen de topsportclub Donar en  
de breedte sportclub Celeritas. Er 
was altijd wel al sprake van samen-
werking tussen beide clubs, maar 
zoals het nu is geformaliseerd is  
helemaal nieuw. Op de volgende  
pagina’s een gesprek met Drago  
Pašalić, technisch directeur van 
Donar, Stijn Lechner, hoofdcoach  
van de Donar-jeugd en van het RTC, 
en Frank Edelenbos en Jurrie  
Nieuwenhuizen vanuit Celeritas,  
als technische commissie jeugd- 
jongenszaken over deze nieuwe  
verbintenis. 
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2 Thomas Maiga, 6 Luuk Elzinga, 10 Luca Gonzales, 14 Reinout Gietema, 15 Sven Zuidema, 17 Thomas Fink, 18 Jaylen Sikkens,  
19 Tristan Kuiper, 20 Vagellis Atlasis, 21 Marijn Luimstra, COACH Ata Einolhagh, ASS. COACH Rik Smid.

1 Thijne Scherer, 2 Daan van de Weele, 3 Milan Perisic, 4 Jip Groen,  
5 Dante Marrale, 6 Jay Dijkstra, 7 Willem Jagt, 10 Leon van der Meulen,  
12 Mark Tinga, 21 Finn Hoeve, 22 Thomas ten Duis, 30 Koen Vermeer,  
33 Owen van Steinvoorn, COACH Tim de Vries, ASS. COACH Joshua Strijker.

1 Lasse Cnubbe, 3 Joost Kobus, 4 Daniel Straatman, 5 Max Zuhorn, 6 Mustafa Kilicaslan, 7 David Bondo, 8 Quinten Hocks,  
9 Milan Pilon, 12 Edo Bruins, 18 Edwin Nanninga, 43 Frank Garst, COACH Olaf de Vries, ASS. COACH Matthijs Benninga.
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Om de achtergrond te kennen, moeten we terug gaan in de 
geschiedenis. Tot 1950 was basketbal in Groningen een redelijk 
onbekende sport. In de sportzalen van de ALO en in de gym zalen 
van verschillende scholen voor voortgezet onderwijs werd tijdens 
de gymlessen wel eens een vorm van basketball (toen nog met 
twee l’s) gespeeld. Maar dat was het dan ook wel. Wim Struik, 
docent aan de ALO en sportleider aan de Rijksuniversiteit, orga-
niseerde eind 1950 een demonstratiewedstrijd en de respons, na 
een oproep in de krant, was dermate groot, dat er werk van werd 
gemaakt om toch wat meer met basketbal te gaan doen.  
20 januari 1951 werd officieel het district noord van de Neder-
landse Basketballbond opgericht. Donar, als onderdeel van de 
studentenvereniging Vindicat, maakte samen met elf andere 
teams deel uit van dit district.

In september 1951 richtten leerlingen van de vierde klas van het 
Heymans Lyceum (het huidige Werkmancollege) in Groningen de 
basketbalclub Celeritas op. Van samenwerking tussen Donar en 
Celeritas was toen nog geen sprake.

In 1970 maakte Donar zich los van Vindicat, zodat vanaf dat mo-
ment ook spelers die niet lid waren van Vindicat lid konden worden 
van Donar. Toen in 1973 Nationale Nederlanden als sponsor aan 
Donar werd gekoppeld lag de weg naar groter succes open. 
In 1975 ontstond de eerste samenwerking tussen Donar en  
Celeritas. Die samenwerking was vooral gericht op de training 
van veelbelovende jeugdspelers, in de hoop dat die ooit in het 
eerste team van Donar zouden gaan spelen als professioneel 
basketballer. De samenwerking werd steeds inniger en op 1 juli 
1993 resulteerde dat in de naamsverandering van Celeritas. Dat 
werd Celeritas-Donar. Van het groepje HBS-ers dat ooit Celeritas 
oprichtte was niet veel meer over en ook de Vindicat-gedachte 
bij Donar was niet echt meer terug te vinden, al is er altijd de rode 
draad geweest om spelers te laten debuteren op professioneel 
niveau en dat te combineren met gezelligheid en enthousiasme. 
En dat is bij de huidige clubs nog steeds nadrukkelijk aanwezig.

Vanuit Donar werd de wens om samen te werken met Celeritas- 
Donar steeds sterker en met de komst van technisch directeur 
Drago Pašalić bij Donar kwam het allemaal in een stroomversnel-
ling. Drago, als technisch directeur van Donar, en Stijn Lechner als 
hoofd van de jeugdteams van Donar en ‘baas’ bij RTC (Regionaal 
TrainingsCentrum) zijn met elkaar in gesprek gegaan. Daarna 
zijn ze in gesprek gegaan met Celeritas-Donar. In mei dit jaar is 
dit uitgemond in een convenant met als uiteindelijke doel om 
meer talentvolle spelers uit de regio door te laten stromen naar 
de BNXT-League. Drago Pašalić: “We doen dit vanuit een gelijke 
visie op de ontwikkeling van talenten. Daarvoor is er dit zomer een 
nieuw programma ontwikkeld. Belangrijk is, dat de cultuur binnen 
Donar en Celeritas-Donar op hetzelfde is gericht”. Frank Edelenbos 
en Jurrie Nieuwenhuizen: “De jeugdlijn die er al was bij ons willen 
we graag doorzetten, maar nu wordt het allemaal wat professio-
neler. We willen jeugd graag zo vroeg mogelijk laten instromen in 
dit gemeenschappelijke programma”.
 
Zoals gezegd is de samenwerking erop gericht om zo veel mogelijk 
noordelijk basketbaltalent door te laten stromen naar de BNXT- 
League. Daarom is het ook zo belangrijk om al in een vroeg 
stadium te beginnen met het opleiden van jonge spelers. Het is 
de bedoeling dat jongens vanaf 12 jaar in dit programma kunnen 
meelopen. Onder de vlag van Celeritas-Donar spelen de teams -14, 
en -16. -18 en -22 onder de vlag van Donar, net als het team dat in 
de BNXT-League speelt. “Het verschil tussen -18 en -22 is erg groot 
en voor veel jongens is het lastig om die stap te kunnen maken. 
Daarom is er een tussenoplossing gecreëerd met een -20 team. 
Dat speelt dan onder de vlag van Celeritas-Donar. Daar kunnen ze 
zich dan met een tussenstap verder ontwikkelen”, voegt Drago 
Pašalić toe. “Elke morgen gaan de spelers ook aan de slag bij RTC. 
Dat is meer een individueel programma dat ze daar volgen, vooral 
gericht om de eigen vaardigheid te verbeteren. Stijn Lechner heeft 
dan ook altijd een goed zicht op welke spelers toe zijn aan de 
volgende stap”.
 

Stijn Lechner: “Er is een uitgebreid playbook, waaraan alle coaches 
zich hebben verbonden. Daarbij staan vier items centraal. Er wordt 
speciaal aandacht besteed aan de fysieke, mentale, technische en 
tactische ontwikkeling. Alle trainers spreken dezelfde taal en richten 
zich op de zelfde doelen, alleen afgestemd op het niveau waarop de 
speler zich bevindt. Alle trainers zijn gediplomeerd of zijn bezig om 
een licentie te halen. Dat was een voorwaarde om in dit programma 
te mogen meedraaien. Dat was bij de selectie van de coaches ook 
een belangrijk criterium. In de gesprekken met kandidaten is er ook 
gekeken of coaches echt in het team zouden passen. Er wordt in de 
trainersgroep soms stevig gediscussieerd, maar als er een klap op is 
gegeven, conformeert ook iedereen zich daaraan. Er moet sprake zijn 
van een herkenbare cultuur”. “De trainers en coaches komen maan-
delijks bij elkaar om zaken te bespreken en te verfijnen, allemaal om 
een zo goed mogelijke ontwikkeling bij de deelnemers te waarborgen”, 
voegen Frank Edelenbos en Jurrie Nieuwenhuizen toe.

Het mooie is verder in dit programma, dat vanaf -18 de deelnemers 
ook daadwerkelijk in MartiniPlaza actief zijn. Niet voor alle trainingen, 
maar wel om kennis te maken met de accommodatie waar de spelers 
uiteindelijk terecht hopen te komen. Het geeft natuurlijk een gewel-
dige kick voor de jonge spelers dat ze een keer mogen meetrainen op 
dezelfde vloer als hun grote voorbeelden. Er traint ook daadwerkelijk 
een aantal jeugdige talenten mee met het eerste team. Ook maken 
ze dan gebruik van dezelfde krachtlocatie in MartiniPlaza. De jongere 
jeugd mag ook een enkele keer met de echte Donar-bus naar een 
uitwedstrijd. Jurrie Nieuwenhuizen: “Ik word heel blij als ik al die jonge 
spelers in hetzelfde tenue zie lopen met hetzelfde tasje. Ze horen er 
dan echt bij”.

“Het is niet noodzakelijk, dat alle teams in hun competities ook 
kampioen worden. Het is veel belangrijker dat er bij alle spelers sprake 
is van een goede ontwikkeling. Alle spelers moeten trachten het 
beste uit zichzelf te halen. Als dat gebeurt bij een kampioenschap, 
is dat mooi meegenomen”, zegt Drago Pašalić. Stijn Lechner voegt 
nog toe: ”Een heel belangrijk punt in dit geheel is de eigen motivatie 
van de jonge spelers. Ze moeten er echt voor willen gaan. We zijn net 
begonnen en moeten het eerst rustig laten lopen en steeds blijven 
evalueren. Binnen de coachesgroep overleggen we heel veel en dat 
moet vertrouwen geven.”

Drago Pašalić: ”Niet alle jonge spelers zullen in het eerste team van 
Donar terecht komen. Als ze individueel het beste eruit gehaald 
hebben dan is het fijn als ze ook op een zo hoog mogelijk niveau gaan 
spelen. Dat kan bij Donar, maar het kan evengoed bij een ander team 
op hetzelfde niveau of een niveau lager zijn”.

Op de vraag of er ook spelers uit de jeugd uit andere verenigingen  
mogen meedoen, is er niet een duidelijk ‘ja’ of ‘nee’. Jurrie: “We zijn 
niet actief op zoek naar de talenten bij de andere verenigingen. Wan-
neer een speler denkt dat hij in onze manier van werken beter tot zijn 
recht kan komen, is hij welkom om aan te sluiten bij Celeritas-Donar. 
Maar het initiatief moet dan van de speler zelf uitgaan. Hij moet willen 
en zijn motivatie moet vooral goed zijn. Bovendien willen we de regio 
niet ontdoen van hun beste spelers in een bepaalde categorie”.

Binnen de samenwerking is er ook sprake van een systeem, waarin 
alles gedocumenteerd wordt. Het gaat niet alleen om de gemaakte 
punten, maar ook om heel veel andere zaken. Hiervoor is een digitaal 
systeem ontwikkeld waarin dit wordt bijgehouden. Daarnaast worden 
de wedstrijden allemaal opgenomen en kunnen er analyses worden 
gemaakt van elke speler en met beelden erbij, kunnen de spelers dan 
zelf ook zien en begrijpen wat ze goed doen en wat ze misschien wat 
minder goed doen. In gesprek met de coaches kunnen ze hieraan zich 
spiegelen en een ontwikkeling tonen in de volgende praktijksituatie.
Meisjes draaien nog niet echt mee in dit programma. Het is vooral 
gericht op de jongens. Meisjes zijn welkom om in het programma mee 
te draaien, maar daarvan is nu nog niet echt sprake. Er is bij Celeri-
tas-Donar en HSV-B wel al sprake van een vorm van samenwerking 
binnen de jeugdteams bij de meisjes. Talenten van beide teams wor-
den samengevoegd in één team, gericht om zich zodanig te ontwikke-
len, dat ze zouden kunnen doorstromen naar Martini Sparks in Haren, 
dat meedoet in de eredivisie  binnen de basketbalwereld.
Het is mooi om te zien, dat alle neuzen dezelfde kant op staan. Donar, 
Donar-Celeritas en alle personen die hierbij betrokken zijn spreken 
dezelfde taal en benaderen het project ook met eenzelfde visie. 
Voorop staat bij iedereen de ontwikkeling van het individu binnen het 
teamverband. Uiteindelijk gaat het ook echt om ‘de knikkers’, maar 
dat is pas in de eindfase. Hopelijk zullen we over een aantal jaren 
meerdere van de talenten ook daadwerkelijk de stap zien maken naar 
het eerste team van Donar of eventueel naar een ander team op het 
hoogste niveau.

INNIGE SAMENWERKING  
TUSSEN DONAR EN CELERITAS
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DONAR – SCHOLMA PRINT & MEDIA
MAATSCHAPPELIJK  
 VERANTWOORD  
ONDERNEMEN!

EEN DUURZAME DRUKKER
Scholma Print & Media is gecertificeerd volgens het 
FSC-keurmerk. Dit betekent dat onze relaties de moge-
lijkheid wordt geboden drukwerk te laten verzorgen op 
papier dat verantwoord en milieubewust is geproduceerd. 

Tevens zijn we ClimateCalc gecertificeerd. ClimateCalc  
is een rekenmethode om te bepalen wat de CO2-uitstoot 
op jaarbasis is van een drukkerij. Ook is het mogelijk  
de CO2-voetafdruk per product uit te rekenen. Indien 
gewenst kunnen we de CO2-uitstoot van product(en) 
compenseren.

In ons afval bevinden zich veel grondstoffen die een 
tweede leven kunnen krijgen, daarom bieden wij ons afval 
zoveel mogelijk gescheiden aan bij onze gecertificeerde 
afvalverwerkers. Verder gebruiken we groene energie in 
de vorm van Hollandse wind en worden al onze investerin-
gen getoetst op milieubelasting en energieverbruik.

MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN
Scholma Print & Media vindt het als onderneming van 
belang iets terug te geven aan de maatschappij, en niet 
alleen op het gebied van duurzaamheid. Lokale onder-
nemingen en goede doelen steunen wij. Wij zijn naast 
Donar ook partner van FC Groningen en lokale sportclubs 
in de regio Noord-Nederland. Ook werken wij samen met 
Erfgoedpartners Groningen. Deze organisatie behartigt de 
belangen van ons cultureel erfgoed in Groningen.

Scholma Print & Media hecht waarde aan de opleiding van 
haar personeel. (Vak)opleidingen worden op maat aan-
geboden en vinden wanneer nodig en gewenst intern en 
extern plaats. Ook bieden wij plaats voor werkervaring in 
het kader van WW en/of WIA- en voor detachering vanuit 
de sociale werkvoorziening. Wij zijn een erkend leerbedrijf 
waar regelmatig stages ingevuld worden.

Jongstleden hebben Donar & Scholma Print & Media het 
bestaande samenwerkingsverband als Media Partner 
verlengd met een periode van 3 jaren, iets waar we  
ontzettend trots op zijn!

Scholma en Donar hebben duurzaamheid hoog in het vaandel staan.  
Gevolg is een presentatiemagazine vanuit een (extra) duurzame uitgave. 
Het papier wat je nu in handen hebt is Rebello 100 papier, een volledig  
gerecyclede FSC-papiersoort. We hebben voor deze uitgave gekozen en  
af te zien van een ‘plastic’ laminaat. 
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DRAAG JIJ OOK BIJ 
AAN HET SUCCES VAN 
STARTUP ASSIST?

In StartUp Assist worden start-ups, gevestigde bedrijven en 
maatschappelijke organisaties met elkaar verbonden. Doel is 
om elkaars expertise en netwerk te delen, elkaar te inspireren 
en van elkaar te leren. Zodat meer starters uiteindelijk succes-
vol kunnen doorgroeien. En wat is nu mooier dan elkaar te 
leren kennen tijdens een spannende basketbalwedstrijd of in 
de Basketbal businessclub na afloop.

In het Start Up Assist programma maken we het gezamenlijk 
mogelijk kennissessies, workshops en netwerkbijeenkomsten 
te organiseren. Zo kunnen beginnende én bestaande onder-
nemers uit de businessclub van Donar met elkaar in contact 
komen, dit is niet alleen heel waardevol voor start-ups, maar 
natuurlijk ook voor bestaande ondernemers en maatschappe-
lijke organisaties.

De betrokken partners delen Donars visie op het maat-
schappelijke en economische belang van vernieuwing in het 
bedrijfsleven en het cruciale belang van sociale, sportieve en 
commerciële netwerken die start-ups kunnen doen overleven.  
We zijn dan ook heel blij met onze huidige en voormalige  
partners van dit programma: Gemeente Groningen, Founded  
in Groningen, Rijksuniversiteit Centre of Entrepreneurship, 
Hanzehogeschool Centre of Expertise Ondernemen, Ruber 
Acia Subsidieadvies, Bentacera, Groningen Seaports,  
Noorderpoort, HANNN, Lentis, EY, GasTerra, NDC Mediagroep 
en Benk Advocaten. Samen maken deze partners het mogelijk 
dat start-ups kunnen instromen in de businessclub van Donar.

Het noordelijke bedrijfsleven heeft jong talent nodig om te 
blijven innoveren. Behoud van innovatieve, succesvolle  
start-ups is essentieel voor de economische ontwikkeling  
van onze regio. In deze regio waar veel start-ups zijn past  
het StartUp Assist programma van Donar.

“DOOR HET CREËREN VAN  
EEN ECOSYSTEEM VOOR  
START-UPS VERSTERKEN  
WE NOORD-NEDERLAND”
Om de kracht en de waarde van de entourage en exposure  
beschikbaar te kunnen stellen aan start-ups (en scale 
ups) zoekt Donar sterke en betrokken partners, die vanuit 
maatschappelijk belang een bijdrage willen leveren aan de 
groei van ondernemerschap en werkgelegenheid in Noord 
Nederland.

En zo is de basketbalbal weer rond. Want groei en bloei is 
belangrijk om onze regio economisch en sociaal verder te 
ontwikkelen. Door als partner deel te nemen aan de StartUp 
Assist geeft u starters de kans om zich te ontwikkelen en te 
groeien.
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2016-2018    KK Euronickel (MK)

2018               BC Gostivar (MK)

2018-2021     MZT Skopje (MK)

2021-2022   CSM Petrolul Ploiesti (RO)

2022-2023  MZT Skopje (MK)
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Lengte 1.92 m

Geb. datum 14-01-’96

Nationaliteit Noord-Macedonisch

Vorige clubs 

2014-2015    Clinicas Rencon (ES)

2015-2016    Partizan Mozzart Bet (RS)

2015-2016    OKK Beograd (RS)

2015-2016    Partizan Mozzart Bet (RS)
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DE ROEMRUCHTE 
HISTORIE VAN DONAR

De club was lang niet altijd de club die met ruim driedui-
zend fans op de tribunes meestreed om de hoofdprijzen 
in eigen land, in België en verder over de landsgrenzen. 
Oorspronkelijk was de club onderdeel van de Groninger 
Studenten Sportvereniging Vindicat. GSSV Donar was al 
sinds 1881 actief in sporten als schermen en gymnastiek. 
In 1951 werd voor het eerst een basketbalteam ingeschre-
ven bij de nationale basketbalbond NBB, die met diverse 
andere clubs in de Stad eveneens in hetzelfde jaar het 
NBB Rayon Noord liet ontstaan.

PADDEPOEL
De eerste jaren werden wedstrijden gespeeld in de  
Korenbeurs aan de Vismarkt, middenin het centrum van 
Groningen. Later werden er duels afgewerkt in de  
Groenteveilinghallen. Beide onderkomens deden overdag 
dienst als warenmarkt. Eind jaren zestig werd een intrek 
genomen in de zeer welkome accommodatie ‘Paddepoel’ 
op het huidige Zernike-terrein.

De Struikhal werd een waar bolwerk voor basketballend 
Groningen en had bovendien tribunes zodat liefhebbers 
van de sport hun favoriete ploegen ook konden aan-
moedigen. Het bleek de opmaat naar een volgende stap  
in de ontwikkeling van de club. De studentenvereniging 
was inmiddels omgedoopt tot algemene vereniging zodat 
de beste basketballers uit Stad en Ommeland konden 
spelen voor Donar, ongeacht of ze als student waren 
ingeschreven.

BROCHURE
Sportieve successen konden op die manier eigenlijk niet 
uitblijven. Gesteund door trainingsmethoden uit Amerika 
en met informatie uit de analyse van de clubs uit het  
westen van het land, werd Donar steeds beter en dat  
leidde uiteindelijk tot een promotie naar de Eredivisie. 
Daarin konden de ‘amateurs’ nog niet direct potten  
breken, maar meestrijden op het hoogste niveau lukte 
prima in het begin van de jaren ’70.

In het voorjaar van 1973 werd er opnieuw een drastische 
omslag gemaakt in het clubbeleid. Met drie  andere  
Ere divisieclubs werd besloten om de sport verder te 
professionaliseren. Diverse clubs trokken een hoofdspon-
sor aan die het mogelijk maakte om enkele buitenlandse 
top spelers naar de Nederlandse competitie te halen.  
Voor Donar betekende het een langjarige overeenkomst 
met verzekeringsmaatschappij Nationale Nederlanden.

RECETTES
Het legde Donar bepaald geen windeieren. In de nieuwe 
constellatie was de ploeg gaan spelen in de Evenemen-
tenhal in Groningen en daar was het mogelijk om bij elke 
thuiswedstrijd maximaal drieduizend toeschouwers te 
ontvangen. Het bezoekersaantal in Stad behoorde vanaf 
het begin van de profcompetitie tot de hoogste in de Ere-
divisie. De recettes leverden de club extra armslag op.

De sportieve resultaten van de flinke investeringen bleven 
lange tijd beperkt tot plekken in de subtop van de ranglijst 
en halve finales van de play-offs die eind jaren ’70 hun 
intrede deden in Nederland. Tot het seizoen 1981-1982. In 
het negende seizoen van deze profperiode werd Donar 
tweede op de reguliere ranglijst en werd vervolgens in 
de halve finale afgerekend met Parker Leiden. In de finale 
trof Donar aartsrivaal Nashua Den Bosch en in een zinde-
rende vierde wedstrijd wisten de Groningers in de eigen 
uitpuilende ‘E-hal’ de eerste landstitel binnen te slepen. 
De kampioensreceptie was twee dagen later en de kam-
pioenen werden nog weer later gehuldigd door middel van 
een rondrit op de Drafbaan in het Stadspark. Het waren 
andere tijden.

DOORSTART
In het seizoen 1982-1983 nam Donar als landskampioen 
deel aan de Europa Cup I. Daarin was Maccabi Tel Aviv de 
tegenstander. De gewonnen thuiswedstrijd in een afgela-
den sporthal in Bedum is één van de meest memorabele 
in de historie van de club. Door geldgebrek moest Donar 
een stapje terug doen en trok het zich tussen 1983 en 

Donar is ruim zeventig jaar lang actief als basketbalclub in  
Groningen. Met ingang van het seizoen 2021-2022 is het jaartal 
1951 symbolisch opgenomen in het officiële clublogo. De letters 
‘EST.’ staan voor ‘established’ ofwel opgericht. Donar, anno 1951 
zou je dus ook kunnen zeggen.

1986 terug uit de Eredivisie. Na een afwezigheid van drie  
seizoenen begon Donar met hoofdsponsor Ahrend aan een  
volgend Eredivisie-avontuur. Een achtbaan waarop de club nu 
onafgebroken al ruim 35 seizoenen rond raast.

De terugkeer op het hoogste podium was in eerste instantie nog 
bescheiden. Veelal wist Donar zich te plaatsen voor de play-offs, 
maar het duurde twaalf seizoenen voordat de blauw-witte club 
zich weer eens voor de eindstrijd wisten te plaatsen. Hoofdspon-
sors luisterden naar de namen Ahrend, VGNN en RZG. In een  
zinderende serie moest de ploeg het in 1998 uiteindelijk in de  
maximale zeven wedstrijden afleggen tegen Den Helder.

MARTINIPLAZA
In 2001 volgde een verhuizing van de E-hal naar Martini- 
 Plaza, dat werd opgetrokken op het voormalige parkeer- 
terrein naast de hal. In 2004 was het onder de noemer MPC Capi-
tals – na 22 jaar – wél raak. In de halve finales werd Amsterdam in 
de beslissende vijfde wedstrijd verslagen. In de finale werd vervol-
gens met 4-2 gewonnen van Den Bosch. Deze keer knipte Donar 
traditioneel het netje af boven de vloer van de tegenstander, Den 
Bosch. Dit in het bijzijn van honderden meegereisde Donar-fans.

De volgende landstitel liet niet weer 22 jaar op zich wachten, maar 
diende zich in 2010 al aan. GasTerra Flames was de naam van de 
Groningse ploeg, die in de finale te sterk voor Bergen op Zoom  
(4-1). In de halve finale was het nog razend spannend was ge-
weest, met een zege op Leiden in vijf duels. In 2014 werd de  
derde landstitel gepakt en daarna volgden de prijzen elkaar 
 in hoog tempo op. Ook in 2016, 2017 en 2018 werden de  
play-offs winnend afgesloten. Die titel van ruim drie jaar  
terug is de zevende en voorlopig laatste in de  
clubgeschiedenis.

PRIJZEN
Maar de prijzenkast heeft nog meer zilverwerk.  
Zo werd zeven keer het nationale bekertoernooi  
winnend afgesloten en was Donar driemaal de  
winnaar van de Nederlandse Supercup. Ook in  
Europees verband deed Donar van zich spreken. Zo stonden de  
Groningers in het voorjaar van 2018 bijvoorbeeld in de halve finales 
van de FIBA Europa Cup, waarin het Italiaanse Venezia nipt te sterk 
bleek. De vele knock-out -wedstrijden leverden vaak uitverkochte 
zalen op.

Sinds 2015 was Donar in 2022-2023 nu voor het achtste seizoen 
op rij actief in de groepsfase van de FIBA Europe Cup. Diverse  
keren werd daaraan voorafgaand – tot dusver steeds tevergeefs – 
via de voorrondes een gooi gedaan naar deelname aan de groeps-
fase van het toernooi om de Basketball Champions League. Met 
de komst van de BNXT League speelt sinds afgelopen seizoen nog 
meer spannende wedstrijden spelen tegen sterke tegenstanders. 
Na drie seizoenen zonder prijzen, heeft Donar in maart 2022 de 
beker gepakt. Ook reikte de ploeg tot de finale van de BNXT  
League. In 2022-2023 gaat de ploeg op jacht naar de achttiende 
hoofdprijs in de roemruchte geschiedenis!

TEKST: BAS KAMMENGA
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 WORDT U OOK 
MAATSCHAPPELIJK  
PARTNER VAN DONAR?

Nieuw is ons partnership met de maatschappelijke film ‘Malika kan 
vliegen’. Een film over een talentvol meisje dat droomt om prof-
basketballer te worden, maar haar droom in duigen ziet vallen, 
want haar ouders hebben het niet te breed en ze is ook nog  
mantelzorger van haar vader. Uitschrijving bij de sportclub is  
één van de bezuinigingsposten.

Dit is een voorbeeld dat zich heden ten dage veel voordoet. Er zijn 
veel verborgen jonge mantelzorgers en er is veel (nog) verborgen 
armoede. Los van het financiële aspect krijgen deze jongeren niet 
de kans om hun talenten te ontwikkelen en te ontdekken wat er 
allemaal mogelijk is, zowel sportief, als ook maatschappelijk.  
Dit heeft grote impact op de persoon in kwestie en zijn of haar 
omgeving en toekomst. Daarnaast rust er nog steeds een taboe 
op dit soort onderwerpen. Het zou meer bespreekbaar moeten 
worden. Daarom is er ook een lespakket voor scholen gekoppeld 
aan de film.

Bij Donar merken we dit ook. Neem alleen al het feit dat er talent-
volle jongeren zijn die niet de kans krijgen om zich door te ont-
wikkelen tot prof en regionaal voorbeeld voor anderen en hun 
omgeving.

Door het geven van onze basketbalclinics op scholen worden  
jongeren gestimuleerd om te gaan bewegen. Nu blijkt dat als ze 
zich dan aanmelden bij een regionale sportclub er soms een leden-
stop is en ze dus niet eens kunnen beginnen. De vereniging kampt 
met te weinig trainers en vrijwilligers, of met onvoldoende kennis 
bij de vrijwilligers (vaak welwillende ouders) om leuke en kwalita-
tief goede trainingen te verzorgen met het risico dat de jongere 
weer stopt met sporten.

WAT KUNNEN WE HIER AAN DOEN?  
HOE KUNT U EEN BIJDRAGE HIERAAN LEVEREN?
Door maatschappelijk partner te worden van Donar steunt u  
diverse initiatieven en nog nieuw te ontwikkelen programma’s  
gebaseerd op Gelijke Kansen! Wij kunnen met uw steun onze  
kennis en ervaring inzetten om een wezenlijke bijdrage te leveren 
aan deze problemen. We kunnen samen impact maken op deze 
onderwerpen. Hiervoor hebben we het volgende pakket mogelijk-
heden samengesteld. Daarnaast behoort met elkaar in gesprek 
gaan over andere gezamenlijke maatschappelijke impact 
uiteraard ook tot de mogelijkheden.

Donar is niet alleen  
sportief bezig maar ook 
maatschappelijk actief. 
We krijgen van onze fans 
en van onze sponsoren 
zoveel support dat het 
vanzelfsprekend is om ons 
niet alleen op topbasket-
bal te richten, maar ook 
een bijdrage te leveren 
aan impact van basketbal, 
sport en bewegen op een 
gezonde maatschappij. 
Dat doen we al een aantal 
jaren door het geven van 
clinics en het Health  
Energizers! programma, 
maar ook door tal van 
andere activiteiten. En dat 
doen we niet alleen, maar 
onder andere met het  
Donarfonds en met  
diverse maatschappelijke  
partners.

(incl. 10 tickets première avond ‘Malika kan vliegen’  
en vermelding bij de première)

(incl. 5 tickets première avond ‘Malika kan vliegen’  
en vermelding bij de première)

(incl. 2 tickets première avond ‘Malika kan vliegen’  
en vermelding bij de première)

(incl. 1 ticket première avond ‘Malika kan vliegen’  
en vermelding bij de première)

MAATSCHAPPELIJK  
PARTNER GOUD

WAT MAAKT U MOGELIJK  
DOOR EEN PAKKET TE KIEZEN?

MAATSCHAPPELIJK  
PARTNER ZILVER

MAATSCHAPPELIJK  
PARTNER BRONS

MAATSCHAPPELIJK  
PARTNER NIKKEL

€5000,-

€2500,-

€1250,-

€675,-

U draagt bij aan:
• Talenttrainingen toegankelijk maken voor iedere  

portemonnee (gelijke kansen voor iedereen)
• Regionale verenigingen krijgen hulp bij oefenmateriaal 

voor technisch kader, vrijwilligersbeleid/sponsorbeleid
• Meer kinderen de kans geven te kunnen sporten
• Lespakketten voor scholen en verenigingen inzake 

taboes bespreekbaar maken: (beweeg)armoede,  
mantelzorg etc.

• Het steunen van het DonarFonds: stimuleert bewegen 
en basketbal in het bijzonder

• Het steunen van een informatieve maatschappelijke 
film (educatie-acceptatie-gelijke kansen) die we ook 
samen met u kunnen inzetten op deze onderwerpen of 
bij uw regionale club.

U krijgt:
• Vermelding op diverse uitingen dat u maatschappelijk 

partner van Donar bent
• De mogelijkheid dit MVO-partnership uit te dragen op  

uw website en social media-kanalen
• Een gala-premiere-avond incl. diner voor u en uw 

gasten
• De mogelijkheid uw MVO-invulling vanuit uw bedrijf via 

Donar te doen
• De mogelijkheid deze bijdrage als social return op te 

nemen in uw bedrijfscultuur of t.b.v. van een  
aanbesteding waarin dit gevraagd is

• De mogelijkheid om actief mee te denken en bij te  
dragen aan deze maatschappelijke invulling #together!

• Een goed gevoel!
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TEKST: BERT TEN OEVER
FOTO: EDWIN KEIJZER

“WE WILLEN GRAAG  
FEEDBACK VAN DE FANS”

ANDREJ

Andrej Štimac was sinds augustus werkzaam 
als assistent-coach bij Donar. Inmiddels is 
Andrej hoofdcoach, na het vertrek van  
Matthew Otten. 

TEKST: BERT TEN OEVER
FOTO: CLAUS DIJK

Andrej Štimac was sinds augustus werkzaam als  
assistent-coach, naast hoofdcoach Matthew Otten. 
Matthew is al snel tijdens dit seizoen vertrokken. In eerste 
instantie werd Andrej tijdelijk hoofdcoach, in afwachting  
van de komst van een nieuwe hoofdcoach. In de zoek-
tocht daarnaar kwam het bestuur al snel terecht bij 
Andrej. Inmiddels heeft hij al heel wat wedstrijden mogen 
leiden als echte hoofdcoach van Donar en heeft hij een 
contract tot 2024. Hij kan er dan ook echt zijn team  
van maken.

Andrej is geboren op 31 augustus 1979 (inmiddels dus  
43 jaar) in Rijeka, de grootste havenstad van Kroatië. 
Gelegen aan de Adriatisch Zee, dichtbij Italië en Slovenië, 
is dit tevens de derde grote stad van Kroatië. De stad, met 
ruim 121.000 inwoners, is wat kleiner dan Groningen.
Samen met zijn ouders en zijn jongere broer groeide hij 
hier op en eigenlijk woont hij nog steeds daar. Hij volgde 
na de basisschool een opleiding aan het gymnasium en 
was gespecialiseerd in talen. Hij leerde daar Engels, Frans 
en Italiaans spreken en tevens bekwaamde hij zich in het 
Latijn. Niet direct om te spreken, maar wel omdat er heel 
veel woorden aan het latijn zijn ontleend.
 
Andrej is getrouwd en heeft twee kinderen uit een eerder 
huwelijk, een zoon van 15 en een dochter van 13. In Gro-
ningen woont hij alleen, maar hij probeert toch zo veel als 
maar mogelijk is samen met zijn vrouw en kinderen de  
vakanties door te brengen. En ze zullen uiteraard ook zo 
veel als maar mogelijk is in Groningen opduiken. Zijn kin-
deren zijn wel sportief, maar treden niet in de sporen van 
hun vader, die bijna zijn hele leven in het teken van bas-
ketbal heeft gezet. De zoon roeit en de dochter is atlete. 

Andrej begon echt met basketbal toen hij een jaar of 13 
was. Dat deed hij bij de plaatselijke basketbalclub Rijeka. 
Als power-forward droeg hij zijn steentje bij in de succes-
sen van het team. Andrej vond het systeem in Kroatië 
erg goed. Binnen de hele basketbalwereld in Kroatië was 
eigenlijk alles op elkaar afgestemd. De coaches en trai-
ners werden gecoacht door de top-coaches in het land. 
Tegenwoordig is daar volgens hem een beetje de klad in 
gekomen. Hij bleef in Rijeka spelen tot 2002. In die tijd 
kwam hij ook uit voor het nationaal team U16 en U18. 

Op 22-jarige leeftijd vertrok hij in 2002 naar Sibona Zagreb,  
waar hij drie jaar zou spelen. Daarna volgden clubs in 
Spanje (Menorca), Polen, weer Kroatië, Turkije en Zwitser-
land om tenslotte in 2017 zijn carrière af te sluiten bij de 
club in Rijeka, waar hij zijn carrière ooit begon. Hij heeft 
verschillende keren met zijn teams kampioenschappen 
gewonnen en ook een aantal bekers in de prijzenkast 
kunnen bijzetten. Zo werd hij o.a. in 2008 kampioen van 
Kroatië met Zadar en in 2010 won hij de beker met Zagreb CO. 

In Zwitserland werd hij kampioen van Zwitserland met 
Lions de Genève in 2013 om een jaar later de beker te win-
nen. Na het beëindigen van zijn actieve carrière als speler 
in 2017 is hij meteen het coachvak ingestapt bij Fribourg 

Olympic als assistent-coach. 2018 werd een heel succes-
vol jaar. Zowel het kampioenschap van Zwitserland, de 
beker als ook de “Coppa di lega” werden binnengehaald. 
In die functie speelde hij nog tegen Donar in de kwalifi-
catie voor de Champions League. In 2020 ‘promoveerde’ 
Andrej naar de functie als hoofdcoach bij Lions de Genève 
waar hij in 2021 de beker won. 

Zijn taak als assistent bij Donar was met name het 
completeren van het coachingsteam. “Het was teamwork 
tussen Matthew en mijzelf. Samen werkten we eraan om 
het team beter te maken op technisch en tactisch gebied. 
Dat gebeurde in de voorbereiding van de trainingen en de 
wedstrijden, maar ook op het veld tijdens de trainingen en 
de wedstrijden. Uiteindelijk is de hoofdcoach verantwoor-
delijk voor de gemaakte keuzes, maar wij bespraken het 
altijd. Vooraf en achteraf!” Inmiddels is Andrej verant-
woordelijk voor de hele gang van zaken binnen het team 
op het veld en in de trainingen. 

Als je naar de wedstrijden kijkt en met name dan de 
coach in de gaten houdt, zie je een zeer bevlogen coach 
aan de rand van het speelveld staan. Wild gebarend naar 
spelers in het veld, maar ook zeker naar de spelers die 
op dat moment op de bank zitten. Hij steekt niet onder 
stoelen of banken wat hij van een bepaalde situatie of 
speler vindt. 

De filosofie van Andrej is gebaseerd op de verdediging 
en vanuit die extreem goede verdediging kom je tot de 
juiste aanvallen. “Je zal eerst de bal moeten veroveren 
om tot die aanval te komen. Het beste is dus om die bal te 
veroveren voordat de tegenpartij tot scoren is gekomen”. 
“Het team is nog maar pas bij elkaar en we werken er 
hard aan om de spelers ook echt samen te brengen en 
ze te laten spelen als een team. Hoe langer we samen 
spelen, des te beter het ook zal gaan. Al met al is het heel 
intensief”. Inmiddels zijn er drie spelers vertrokken en zijn 
er ook drie nieuwe spelers voor terug gekomen. Dat werkt 
natuurlijk niet mee om stabiliteit in het team te krijgen. 
Hopelijk is er nu, aan het begin van 2023, wel stabiliteit in 
het team en in de coaching, zodat de gestelde doelen nog 
gehaald kunnen worden. 

Dat Andrej een gedreven persoon is, blijkt uit het feit dat 
hij druk bezig is om Nederlands te leren spreken. Elke 
week leert hij ontzettend snel de nodige zaken uit de 
Nederlandse taal. Na twee lessen is hij al in staat om zijn 
gezinssituatie en de vormgeving en inhoud van zijn huis 
te benoemen in mooie volzinnen. 

De wens van Andrej is om bij het team steeds progressie 
te zien en te kunnen constateren dat het team en elke 
individuele speler beter worden. Hij kijkt vooral uit naar 
de oude tijden waarbij MartiniPlaza weer vol zal zitten. 
“Alles wat we doen willen we delen met de fans, zodat we 
ook feedback van ze kunnen krijgen”, is het afsluitende 
statement dat hij maakt tijdens ons gesprek.
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WIJ ZIJN LGITS.NL  
MARTINI SPARKS!

LGITS.nl Martini Sparks richt zich op de verbetering van de 
positie van vrouwen in onze samenleving en in de sport. 
Want vrouwen worden nog steeds stelselmatig anders 
beoordeeld en anders gewaardeerd dan mannen. Dat is 
geen gevoel of beeld, maar iets dat keer op keer wordt 
aangetoond in wetenschappelijk onderzoek. Dat geldt niet 
alleen in de ‘gewone’ maatschappij, maar ook in de sport. 
Minder geld, minder aandacht, andere maatstaven. Dat is 
jammer, want met sterke vrouwen hebben we 50% meer 
kans om de wereld sociaal, maatschappelijk en econo-
misch beter te maken. 

LGITS.nl Martini Sparks werkt vanuit de context van de 
basketbalsport, een sport die gelukkig van zichzelf al heel 
divers is. Waar mensen van verschillende kleur, geaard-
heid en afkomst zonder problemen met en tegen elkaar 
sporten en zo dus waardevolle en positieve ervaringen 
opdoen over met elkaar  samenleven en samenwerken. 
Maar waarin voor vrouwen nog een wereld valt te winnen, 
want helaas loopt de aandacht, waardering en beloning 
ver achter op die van de mannen. Werk aan de winkel dus!
 

Dat doen we door een gunstig topsportklimaat te creëren 
voor ambitieuze basketbalsters in onze regio. Door ze 
condities te bieden om zich als sporter en als mens 
optimaal te ontwikkelen zodat ze maatschappelijk een 
vliegende start kunnen maken. En dat doen we weer in 
samenwerking met bestaande (zakelijke) netwerken van 
vrouwen en in samenwerking met een aantal organisa-
ties die een specifiek aanbod hebben voor de loopbaan-
ontwikkeling van vrouwen.
 
Die droom en onze andere ambities geven we noordelijke 
nuchterheid en doorzettingsvermogen stap voor stap 
vorm en inhoud. We willen met LGITS.nl Martini Sparks 
doorgroeien naar een structurele top 4-positie in de  
Women Basketball League. Ons team moet altijd bestaan 
uit een mix van regionale talenten, aangevuld met speel-
sters uit de rest van Nederland (en verder weg) die hier 
komen studeren of werken. En onze speelsters moeten na 
hun topsportcarrière klaar zijn voor een maatschappelijke 
loopbaan. Geen geringe uitdaging, maar we gaan ervoor!
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Vorige clubs 

2014-2017     Siena Saints (NCAA)

2017-2019     IUP Crimson Hawks (NCAA II)

2019-2020   Feyenoord Basketbal 

2020-Heden  Donar

WILLEM
BRANDWIJK
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Geb. datum 31-07-’95
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VERNON 
TAYLOR

“BASKETBAL IS VOOR  
90% EEN MENTALE SPORT”

Hij kwam niet zomaar terug naar Groningen. Zijn vorige verblijf bij 
Donar was kort en wat vreemd door de pandemie, maar nu is alles 
anders. Vol enthousiasme is hij terug bij Donar en onderdeel van 
dit team. De oudste speler van het team kent zijn verantwoordelijk-
heid en weet wat er van hem verwacht wordt. 

“We hadden een rare start dit seizoen maar we werken er hard aan 
om samen een solide machine te worden. Ik heb dit eerder meege-
maakt en ik weet dat het tijd kost die er eigenlijk niet is, maar we 
komen er wel. Ik heb er alle vertrouwen in. Mijn rol is duidelijk, ik 
help de jongere spelers en ik kan de nieuwe spelers hier wegwijs 
maken. Het heeft gewoon alles te maken met focus, vertrouwen 
en hard werken. Basketbal is namelijk voor 90% mentaal en voor 
10% lichamelijk. De Donar fans zijn zo loyaal. Daar doen we het 
voor. Ik weet ook zeker dat het goed komt. Geef ons gewoon tijd.” 

Vernon Taylor, ook vaak VT genoemd, staat bekend om zijn 
positieve en energieke uitstraling. Als je hem volgt op Instagram 
zie je vaak heel leuke video’s met een hoop gekkigheid van hem. 

Ex-teamgenoot en vriend Charles Callison is uitgesproken over 
Vernon: “Hij kent precies de balans tussen gefocust zijn op de 
sport, hard werken en alles geven én humor, gekkigheid en plezier. 
Een prima combinatie”. 

“Ik voel me gezegend dat ik professioneel kan sporten en met mijn 
energie en uitstraling de wereld een klein beetje beter kan maken. 
Het gaat altijd om het positieve gevoel, over positieve energie en 
over liefde. Dat heb ik van mijn moeder meegekregen. Die heeft me 
grootgebracht met ‘love’ voor iedereen om je heen. Dat probeer ik 
elke dag mee te nemen en uit te stralen. Overigens, dat valt niet 
altijd mee” zegt hij met een glimlach. “Als we ’s ochtends om half 
negen klaar moeten staan voor een nieuwe training, kijken mijn 
teamgenoten me wel eens aan met zoiets van, waar is die glimlach 
nou VT? Tja, dan moet ook ik nog eventjes wakker worden”. 

Onlangs maakte hij op social media bekend dat hij binnenkort voor 
het eerst vader gaat worden. Tijdens het interview gaat hij er nu 
echt even voor zitten. “Ik zette net mijn laatste tas in de auto voor-

dat we op weg gingen naar het vliegveld omdat ik naar Nederland 
ging vliegen. Miracle, mijn vrouw, riep me naar binnen en vertelde 
me dat ze zwanger was. Wat een verrassing! Zo stapte ik in het 
vliegtuig met allerlei emoties, terug naar Donar én aanstaande 
vader. Zo mooi allemaal. Afgelopen juni zijn we getrouwd en mijn 
vrouw is dol op Groningen en op Donar. Ze is inmiddels in Gronin-
gen en we hebben hier een gender-reveal party gedaan. Het wordt 
een jongen! Miracle zal ook in Nederland bevallen. Ik ben blij!”

“Ik voel me echt thuis in Groningen. Een mooie stad, aardige  
mensen, loyale supporters en een prima omgeving voor een 
professionele basketballer. Beter kan je eigenlijk niet wensen. Ik 
hoop hier nog heel lang nuttig te kunnen zijn en mijn ervaring te 
gebruiken om het team en Donar als club te laten groeien. Met 
energie, positiviteit en gedrevenheid. Voor mezelf komt daar straks 
nog een verantwoordelijkheid bij. Ik wil naast een goede leider ook 
een goede vader zijn. Maar ik ben er klaar voor!”.

In het coronaseizoen 2019-
2020 speelde hij ook voor 
Donar maar dat seizoen 
werd vroegtijdig beëin-
digd. Toch maakte hij veel 
indruk met zijn energie en 
inzet, wat leidde tot een 
grote populariteit bij de 
achterban. Daarna vertrok 
hij naar Zwitserland waar 
hij tijdens het afgelopen 
seizoen verkozen werd tot 
meest waardevolle speler.  

TEKST: HINK JAN APOTHEKER
FOTO: CLAUS DIJK
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TIJDENS DIT SEIZOEN ORGANISEREN WIJ  
WEER VERSCHILLENDE LEUKE ACTIVITEITEN, 
ZOALS: 
 
- Meet & Greet met de spelers
- Bezoeken aan andere Groningse sportclubs
- Rondleiding bij een sponsor 
- En nog veel meer leuks

Ook zijn er activiteiten tijdens de wedstrijd: 

LINE UP
Als lid van de RookieClub kun je je ook opgeven voor de  
line up voorafgaand aan de wedstrijd. Je mag dan bij een 
thuiswedstrijd de spelers een high five geven bij de  
spelerspresentatie.

JUNIOR REPORTER
Je kunt je ook opgeven als rookie reporter van een thuis-
wedstrijd. Je zit met je neus op de wedstrijd en maakt als 
razende reporter een verslag van de wedstrijd. Deze zullen 
wij vervolgens op social media delen.

MEER WETEN?
Stuur een mailtje naar rookieclub@donar.nl

Ben jij helemaal gek  
van basketbal en  
jonger dan 14 jaar? 
Meld je dan aan voor 
de RookieClub van  
Donar! Het is dé  
basketbalfanclub  
voor kids!  
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Lengte 2.01 m

Geb. datum 08-10-’92

Nationaliteit Zweeds

2015-2017   JuveCaserta (IT)

2017-2018   Uppsala (SE)

2017-2020   Antibes (FR)

2020-2021   Sodertalje BBK (SE)

2021-2022   Dinamo Boekarest (RO)

2022-2023   Uppsala (SE) 

Vorige clubs 

2009-2010  Uppsala (SE)

2010-2011   Virtus Segafredo Bologna (IT)

2011-2012   Scandone Avellino (IT)

2012-2014   Virtus Segafredo Bologna (IT)

2014-2015   Staff Mantova (IT) 
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“Op mijn veertiende begon ik met basketballen en een paar jaren 
later wist ik het zeker, dit wil ik professioneel gaan doen. Ik begon 
in een klein dorp met basketballen maar op mijn 18e kwam ik bij 
Ventspils in Letland met heel grote en sterke spelers om me heen. 
Toen wist ik dat hard werken, veel trainen en een volledige focus 
tot een mooie carrière kan leiden. Ik ben nu 35 maar kan zeker 
nog een paar seizoenen mee. Geestelijk zeker maar het is maar 
afwachten of het lichaam dat ook kan. Maar ik doe er alles voor 
om zo lang mogelijk door te gaan”. 

“Wat dat betreft bedank ik mijn coach in Letland, Normunds 
Pupols. Zes jaar geleden zijn we begonnen met een lange zomer-
training want hij zei ‘als je nog lang door wilt gaan als basketballer 
dan moeten we harder, beter en effectiever gaan trainen’. Dat 
heeft zeker gewerkt. Voor mij was dat toen echt een gamechan-
ger. Vanaf dat moment werken we nu elke zomer, twee en halve 
maand lang, keihard aan mijn lichaam en conditie. Ik ben nu 
sterker, fitter en spring hoger dan ooit”. 

Vanuit mijn familie heb ik het vanaf jongs af aan meegekregen. 
Hard werken en er alles voor geven, dat leidt tot resultaat. Mijn 
vrouw Ivita is precies net zo. Zij werkt als basketbalcoach, onder-
wijzeres en als sportmanager in Ventspils. We hebben elke dag 
contact en we hebben een heel hechte band. Zij is overigens ook 
mijn grootste fan. Samen met mijn dertienjarige dochter Paula  
Elizabete zijn ze mijn energizers. Ze volgen alles van Donar en 
kijken samen naar alle wedstrijden”.

De start van dit seizoen was voor Donar niet geweldig en dat be-
tekende ook voor Ronalds een aanpassing. “Natuurlijk wil je, zeker 
bij Donar, zo veel mogelijk winnen maar als het dan even tegenzit 

moet je de focus in jezelf gaan zoeken, gaan groeien en elke dag 
beter willen worden. Ik ken mezelf, dan moet je het omdraaien 
om tot betere prestaties te komen. Ik ben een echte teamspeler, 
een onderdeel van de puzzel. We zijn samen een team en elke 
onderdeel moet kloppen en op elkaar aansluiten. Daar zijn we toen 
volledig mee bezig gegaan en nog steeds elke dag mee bezig.  
Dan groeit het spel vanzelf en krijgt elke speler de juiste opties  
die goed bij hem passen”.  

Van Groningen heeft hij nog niet zoveel gezien maar wellicht is 
daar later nog tijd voor. “het is voor mij trainen, spelen, eten en 
rusten. Ik zorg goed voor mijn lichaam en ik weet dat rust erg 
belangrijk is. Ik kook elke dag voor mezelf maar een echte
keukenprins ben ik eerlijk gezegd niet. Later als mijn vrouw dit sei-
zoen hier komt zullen we meer van de stad en de omgeving gaan 
bekijken. Overigens, ik wil de fans nog wel een goeie tip geven 
voor een toekomstige vakantie. Ga vooral eens naar Letland, naar 
Riga of Ventspils. Het is daar echt prachtig”. 

Ronalds voelt zich wel thuis en welkom in Groningen. “Toen ik in 
Groningen aankwam voelde het meteen goed. Iedereen is vrien-
delijk, iedereen spreekt Engels en iedereen wil je wel helpen als 
er iets geregeld moet worden. MartiniPlaza is echt een prachtige 
plek om te spelen. Het voelt als een warm bad. Ook de fans hier 
vind ik echt geweldig. Zij geven ons de extra energie op het veld. Ik 
heb eerder wel in zalen gespeeld met meer dan tienduizend man 
publiek maar hier voel ik de energie echt van de tribunes afkomen. 
Donar mag heel blij en gelukkig zijn met zo’n aanhang. Dat is zo 
belangrijk voor topsport. Daarom wil ik graag zeggen, blijf vooral 
samen de ploeg steunen en aanmoedigen, het resultaat zal abso-
luut merkbaar en zichtbaar zijn”. 

RONALDS
ZAĶIS

“MIJN VROUW  
EN DOCHTER ZIJN  

MIJN ENERGIZERS”. 

Eén van de nieuwe gezichten dit seizoen is de grote  
en sterke Ronalds Zakis. Een boom van een vent die 
al een lange carrière achter zich heeft. Het grootste 
deel van zijn carrière speelde hij bij Ventspils in Letland 
maar ook in Slovenië, Duitsland en Estland. Daarnaast 
speelde hij ook in de nationale ploeg van Letland.  

TEKST: HINK JAN APOTHEKER
FOTO: CLAUS DIJK
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werving en selectie
assessment

interim
ontwikkeling

Eindhoven     Enschede     Groningen     Heerenveen     Utrecht    Zwolle

beljonwesterterp.nl

VERBINDEN WĲ 

WAAR ALLES INDIVIDUEEL LĲ KT...

WERVING EN SELECTIE

ASSESSMENT

INTERIM

COACHING

LOOPBAANORIËNTATIE

OUTPLACEMENT

BOARD READY

TALENTONTWIKKELING

360-GRADEN-FEEDBACK

ZELFEVALUATIE

TEAMONTWIKKELING

EXECUTIVE

TEAM GRONINGEN/DRENTHE

LEGACY
DANCE TEAM
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ROALD DAHLS MEESTERWERK KOMT TOT LEVEN IN 
EEN ONWEERSTAANBARE HIT MUSICAL!

21 T/M 30 DECEMBER
WWW.MARTINIPLAZA.NL

NU VOOR HET EERST TE ZIEN IN NEDERLAND

ADV Pres Gasterra Flames 2012  19-09-2011  09:52  Pagina 20

Vorige clubs 

tot 2017       BV Aquila Veendam

2017-2018   Celeritas Donar / RTC Noord

2018-2019   Donar U18

2019-2020  Donar U18 / U21

2020-2021  Donar U22

2021-Heden  Donar

MARK
ROORDA
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Lengte 2.03 m

Geb. datum 20-11-’02

Nationaliteit Nederlands
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Vorige clubs 

2012-2016  Oregon State Beavers (NCAA)

2016-2019  Landstede Zwolle

2019-2020  Real Canoe N.C. (ES)

2019-2020  Sodertalje BBK (SW)

2020-2022  Basquet Girona (ES)

2022  CSU Sibiu (RO)

OLAF
SCHAFTENAAR
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Lengte 2.08 m

Geb. datum 15-06-’93

Nationaliteit Nederlands

ZZP JUMP & DUNK
YOU HAVE TO JUMP  
TO MAKE A MOVE!

Het Donar ZZP-programma biedt niet alleen een mooi 
zakelijk netwerk, maar helpt je ook verder met de 
ontwikkeling van je onderneming en je persoonlijke 
ontwikkeling en naar nieuwe opdrachten. Hiervoor 
hebben we een gevarieerde aanbod aan workshops/
kennissessies en toegang tot een online academie 
en een opdrachtenplatform voor ZZP-ers/freelancers.

INHOUD/EXTRA’S

•  5 kennissessies per seizoen 
Speciale kennis/thema’s voor ZZP (waardepropositie, identiteits-
marketing, sales/acquisitietraining, social media training,  
verzekeringen/administratie/subsidies). Een kennissessie is 
altijd een combinatie van kennis en fun, meestal voorafgaand 
aan een wedstrijd.

•  2 x per seizoen, voorafgaand aan de kennissessie,  
een Samenwerkdag.  
Op deze dag bieden we de ZZP-ers de gelegenheid te werken in 
onze businessruimte. Dit geeft tevens de mogelijkheid tussen-
door met elkaar te sparren over diverse zaken.

•  Toegang met korting tot een online academie voor ZZP-ers  
(partnership met Ik Onderneem Het uit Groningen).

•  Toegang tot opdrachtenplatform  
(partnership met Jellow) voor het scoren van nieuwe  
opdrachten. Toegang tot ruim 4700 bedrijven, waaronder  
mogelijke opdrachtgevers.

• Toegang tot reguliere businessclub-activiteiten.

•  2 x per seizoen 2 extra stoelen  
om een zakenrelatie mee te nemen.

MEER INFO & 
AANMELDEN:
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Vorige clubs 

2017-2019    Donar U18

2019-2020  Donar U21

2020-2021  Donar

KJELD
ZUIDEMA
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Lengte 1.94 m

Geb. datum 21-06-’01

Nationaliteit Nederlands

PARTNERS

AMBASSADEURS

Logistics

HUIS VAN  
DONAR
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Vorige clubs 

2005-2006 Ventspils Augstkola (LV)

2009-2014 Ventspils (LV)

2014-2015   VEF Riga (LV)

2015-2016   Petrol Olimpija (SI) 

2016-2020   Ventspils (LV)

2020-2021   Rostock Seawolves (DE)

2021-2022   Vlimsi (EE)

RONALDS
ZAĶIS
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Geb. datum 08-07-’87

Nationaliteit Lets

www.macron.com

Netherlands Area Manager:
Dennis Van Der Gijp

Tel. +31 6 17 672910
 dennis.vandergijp@macron.com

CONTACT US 
FOR A QUOTATION

SEE WHO ELSE HAS ALREADY 
CHOSEN MACRON:



TEKST: ANTON ZUMKEHR
FOTO: CLAUS DIJK

Eigenlijk is het de schuld van zijn vrouw Ankie, dat 
Ronald betrokken raakte bij Donar aan het einde 
van het seizoen 2013-2014. Ankie stelde hem in 
mei 2014 voor aan de toenmalige voorzitter Gert 
Kiel. Het gevolg was een gesprek van enkele uren, 
waarna Ronald de voorzitter aanbood om een 
financieel reddingsplan op te zetten. Donar had 
in de twee voorgaande seizoenen een verlies van 
bijna 300.000 euro geleden. Op vrijdagavond zette 
hij zich aan de keukentafel en daar kwam hij pas 
op zondagmiddag weer achter weg. Gedreven door 
zijn passie, en met behulp van de nachtelijke kop-
pen soep die zijn vrouw Ankie hem voorzette, had 
hij het financiële plaatje voor Donar toen klaar. 

Aan het eind van 2013 was al afscheid genomen 
van de toenmalige voorzitter en penningmeester. 
Aansluitend is een stevige kostensanering ingezet. 
In de tussenliggende periode van het voorjaar 2014 
tot juni 2015 was Henk Alkema de penningmeester. 
Henk heeft in die periode veel goed werk gedaan in 
het debiteuren beheer en het weer op orde krijgen 
van de financiële boekhouding. Vanaf 2015 tot 2017 

RONALD ARKEMA

MONEY TIME
Dat is het echt niet elke dag voor 
Ronald Arkema, de penningmees-
ter van Donar. Natuurlijk wordt hij 
blij van een vol MartiniPlaza en een 
langlopende Play-off serie. MONEY 
TIME is de periode van de race naar 
de titel en de Europese tickets voor 
het team. Weet u het nog, die zaal 
vol supporters in een blauw MONEY 
TIME T-shirt?

was Gert-Jan Swaving waarnemend penningmeester, met Ronald als 
financieel adviseur, tot Ronald in 2017 formeel penningmeester werd. 
Er is toen gestart met een budget van 1,1 miljoen euro. Vanaf dat sei-
zoen tot heden is het budget gegroeid naar ongeveer 2,3 miljoen euro. 

Ronald woont met zijn vrouw Ankie en kinderen in Assen. Vaak 
bezoekt hij, al dan niet samen met Ankie, de uitwedstrijden van Donar. 
Zelfs voor een op woensdag geplande wedstrijd in België gaan ze op 
pad. Hun jongste zoon Gimon speelt in het onder 22 team van Donar. 
Recent maakte hij een goed debuut in het 1e team van Donar tegen 
Den Helder. Om naar de training te gaan maakt hij graag gebruik van 
pa zijn auto. Zelf maakte Ronald al op 7-jarige leeftijd in zijn toenma-
lige woonplaats Oldenzaal kennis met basketbal. Ronald was met 
een aardige basketbalcarrière bezig tot een blessure roet in het eten 
gooide. In het dagelijks leven is hij zelfstandig accountant/controller 
van beroep. Hij kan dus zelf zijn werkzaamheden plannen, wat goed 
van pas komt voor Donar. Aan Donar besteedt hij wekelijks, inclusief 
de wedstrijden, tussen de 16 tot 24 uur. Elke vrijdagochtend heeft het 
bestuur om 7.30 uur vergadering in MartiniPlaza. Met als gevolg dat 
na het wekelijks overleg nog een groot deel van de dag aan Donar 
wordt besteed door hem en de overige bestuursleden.Een gesprek 
met de penningmeester moet uiteraard ook over geld, begrotingen en 
budgetten gaan. Tenslotte zijn er veel supporters die hier graag meer 
over willen weten. Openhartig als Ronald is vertelt hij hier meer over.

In januari/februari wordt al een begin gemaakt met de begroting voor 
het nieuwe seizoen. In april is namelijk al bekend welke business-
clubleden er ook het komende seizoen weer bij zijn en in mei kan ook 
al een goede inschatting worden gemaakt van het aantal verkochte 
seizoenkaarten. In mei wordt dan de begroting vastgesteld door het 
bestuur. De begroting dient ook te worden goedgekeurd door de Raad 
van Toezicht. Heel belangrijk dat dit dan al kan, want de helft van het 
budget komt van de businessclub en de seizoenkaarthouders. Een 
op alle manieren lastige tijd was de Corona-periode. Ook financieel. 
Gelukkig hebben velen van u afgezien van restitutie in het corona-
jaar. Dat, samen met de steun van de overheid, heeft Donar in staat 
gesteld die periode te overleven. Dank aan eenieder waarvoor het 
mogelijk was om van restitutie af te zien. 

Het totale budget van 2,3 miljoen komt voor bijna een miljoen uit 
de seizoenkaarten verkoop en de businessclub. De shirtsponsor, 
vloerreclame, LED-boarding en de advertenties leveren samen met 
de overige sponsoren en de vrije kaartverkoop het restant op. Met 
de begroting is dan in mei ook het spelersbudget voor het nieuwe 
seizoen bekend. Het spelersbudget voor het team bedraagt 75% 
van de begroting. Dus 75% van het totale budget wordt besteed aan 
teamgerelateerde zaken. We hebben het dan over kosten als spelers-
salarissen, huisvesting, kleding, auto, spelersagenten, vliegtickets 
en de zaalhuur van MartiniPlaza. Dit allemaal samen is nodig om het 
spelletje te kunnen spelen. Een budget van ruim 2 miljoen betekent 
niet automatisch dat je ook de rijkste club bent en dus het duurste 
team kunt samenstellen. Dat hangt ook van je kosten af. Sommige 
clubs hebben hun eigen zaal en/of inkomsten uit de horeca, omdat  
ze die in eigen beheer hebben. Daarnaast zit Donar in het Siberië  
van Nederland zoals dat in het Donarbestuur gekscherend wordt 
genoemd. Dit betekent dat je voor bepaalde spelers meer kosten  
moet maken dan andere clubs: voor een in Leiden spelende, maar 
in Amsterdam wonende speler hoeft namelijk geen huisvesting te 
worden geregeld. 

Spelers hebben geen proefperiode in hun contract, omdat dit wette-
lijk niet is toegestaan bij 1-jarige contracten. Donar handelt alles op 
dit gebied altijd keurig netjes af. Dit bleek wel toen de Donar mannen 
Damjan Rudež tegenkwamen in Vegas afgelopen zomer. Ze werden 
met open armen begroet door de huidige scout van de Los Angeles 
Clippers. Op kosten van Donar zijn Matthew, Drago, Ronald en Hans 
naar Las Vegas gereisd. Niet alleen om spelers te kunnen bekijken 
die Donar op het oog had, maar ook vooral om de spelersagenten te 
ontmoeten. Het is altijd handig om die in de ogen te kunnen kijken 
als je het over de inhoud van de contracten hebt. De contracten 
van Olaf Schaftenaar en Clay Mounce zijn daar namelijk direct met 
hun agenten gesloten. In de contracten speelt Ronald uiteraard een 
rol. Spelers willen graag een nettosalaris horen en dat moet wel 
even goed berekend en vastgelegd worden. Daarnaast zijn de in 
Nederland aanwezige faciliteiten voor spelers belangrijk. Als spelers 
merken dat alles goed geregeld is bij Donar, dan zitten ze goed in hun 
vel en wordt het voor hen ook belangrijker om goed voor de club te 
presteren.

Donar is dit jaar weer begonnen met een nagenoeg compleet nieuwe 
selectie. Aangezien Donar graag een stabiele kern wil hebben, meer 
dezelfde spelers langere tijd wil behouden voor het team, wordt er dit 
seizoen goed gekeken naar wie men graag voor langere periode wil 
vastleggen.

DE PENNINGMEESTER IS DE BAAS VAN DE CLUB.
Uiteraard niet. Ondanks dat ik in veel zaken wel een inbreng 
heb. Het zou niet best zijn. In het bestuur is het ook #TOGETHER.

IK WIL NOG JARENLANG PENNINGMEESTER VAN DONAR ZIJN.
Nee. Bestuursleden werken voor Donar in termijnen van 3 jaar. 
Ik zit nu in het 2e jaar van mijn 2e termijn. Hierna wil ik dus nog  
1 termijn penningmeester zijn. In de komende jaren heb ik daar-
bij als doel om de topsporthal te realiseren en dat Donar in de 
Champions League gaat spelen.

DONAR MOET DE HORECA IN MARTINIPLAZA ZELF GAAN RUNNEN.
Dat zou ik wel willen, maar het is geen haalbare kaart. We 
hebben het al druk genoeg. Wel krijg ik een totaaloverzicht van 
MartiniPlaza met alle pintransacties en betalingen die er met de 
Donar kaart tijdens een wedstrijd plaatsvinden. Uiteraard niet 
door wie die pintransacties worden gedaan. De achterliggende 
reden hiervoor is dat er is afgesproken dat een beperkt deel van 
de aan Donar toe te schrijven horeca-inkomsten van Martini-
Plaza als een soort kick-back vergoeding ten goede komt aan 
Donar. Dan moet je dus wel weten waar het over gaat.

DEN BOSCH HAALT MET EEN KLEINER BUDGET BETERE SPELERS.
Nee, dat denk ik niet. Een aantal zaken is al uitgelegd bij het 
beschikbare budget. Daarnaast ben ik ervan overtuigd dat wij 
individueel de betere spelers hebben. Onze voorbereiding was 
zoals inmiddels wel bekend niet optimaal. 

Ronald besluit met te stellen dat hij er alle vertrouwen in heeft 
dat het goed gaat komen.

EEN AANTAL STELLINGEN:
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BBC LEDENLIJST 2022-2023
101BHV.nl
2Join

A
ABN Amro
Albert Heijn Beijum
Alfa College Sport en Bewegen
Amasus Shipping
Amoeri B.V.
Amysoft
Anrogima Holding
ANWB Rijopleiding Groningen
AON
Arrix Automatisering
Autobusbedrijf Doornbos
Autotaalglas Assen en Emmen 

B
BaSystemen
BBL Company
BDO Accountants & Adviseurs
BeljonWesterterp
BENK Advocaten
Bentacera B.V.
Bloemen Mozaïek
Bloemsma + Faassen
Blue Mountain
Boekholt & Partners Makelaardij
Bourguignon Lease
Bout Advocaten
Bouwbedrijf Kooi
BQA
Breeland recreatie
Brink Orthopedie
Brizan Holding

C
ColliCare Logistics
Community Network Group
Compenda
Concept7
Convident B.V.
COOP Alma Ten Boer
Coop Lubbers Groningen
CSN Groep
CSU

D
Dansschool The Legacy
De Peizer Hopbel
De Vries XL Tuinmeubelen
Deskk
Diana Elzinga The Travel Club
DMG Advies
Document Solutions Groep
Dutch Card Printing
DVT Beveiliging

E
Eemspoort Trade
EIC bv
EQUANS
Eurus Europe
EY

F
Fixphones Roden
FlexVirtual
Floer

G
GasTerra
Gasunie
Gemeente Groningen
Gemeente Groningen  
(Bestuur/EZ/WSR)
GIZOM B.V.
Glascentrum Veendam
Golfclub Holthuizen
GOM Schoonhouden
Grand Café Time Out

Greatwaves
GreenLEDwall
Groningen Bereikbaar

H
H. Bosman Beheer
HAConnect | PlantenZand.nl
Hanzehogeschool Centrum voor 
Ondernemer
Hanzehogeschool Instituut voor 
Sportstudies
Hanzevast Capital
Happy Walker
Harry Buiter Meubelspuiterij
Hibex
HR24, HR-bemiddeling & Advies
HS Holding
Huis voor de Sport Groningen
Human Capital Care

I
Ikonderneemhet B.V.
Infradax
Internoord Reizen

J
Jazeker
John Schokker Makelaardij  

K
Keijser Capital
Kenneth Smit
Koops Verhuisgroep
Kro-In
Kuijpers

L
La Brosse Schilders
Leonardo Hotel Groningen
Lijfering Dranken 

M
Macron
Makelaardij Van der Veen
MartiniPlaza
MCS
Medical Disposables Store
Medigros
Medisch Centrum Zuid
Meijer’s Advocatuur | Legal | Mediation
Mennoos Kookerij
MINI Dusseldorp
Multicopy Assen
MY Facilities 

N
New Energy Business Platform
New Publishers
NEXXT Groningen
Nimus Translations
Nippon Electric Glass
Niri Holding
Noordelijk Belastingkantoor
Noorderlink
Noorderpoort
Noordgastransport
NORD Advocaten 

O
Oosterhof Holman

P
P.P.S. | Salarisadministraties  
-en adviezen
PackagingDirect.nl BV
Payt
Phoenix BIO
PlasBossinade Notarissen N.V.
Preventief Veiligheidsdiensten
PreZero Nederland
Promotex

Provincie Groningen

R
Raad + Daad
Rabobank Stad en Midden Groningen
RCG Grafimedia
Red Denim
Rein Advocaten & Adviseurs
Ron Haans Sportcentrum
RSE Telecom & ICT
RTV Noord
Ruber Acia Subsidieadvies
Rijksuniversiteit Groningen
Rutkens BV

S
Schadenet Bathoorn | Autohopper 
Roden-Groningen
Schilders de Vries
Scholma Print & Media
Schuiling Wonen & Slapen
Sharp Noord B.V.
Sign-Up Reclame
Sligro
Start-Impuls
Studio Paraat 

T 
Tandarts Wijert-Noord
Technisch Expert Jansen
Temporal Advies, Interim & 
Ondersteuning
Trip Advocaten en Notarissen 

U
Uniglobe Two Travel
Univé
Utilitys
 
V
Van der Valk Hotel Groningen - 
Hoogkerk
Van Uffelen
Van Wijnen
VDP Inbraakbeveiliging
Velema | Rijks notariskantoor
Verbidak B.V.
VH ICT
Vitesse Textielreinigers
Voorneveld Interieur 

W
Wardenburg Beveiliging en Telecom
Wasautomatenverhuur
Whatunga
Wichers Van der Schaaf  
Makelaars & Taxateurs
Wijnne Barends

Z
ZieZo Team B.V.
Zuidlaren Vastgoed

STARTUPS
Block Bird
Boter Meisje
ByPoint
GaiaFood
Het contactlab
Mfutila Coffee B.V.
Sense-it
SG Papertronics
Shout it Hout
Solvital
Unafix
ZZPeter Sportconsultancy 

9.6

3.4

1.1

PT
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FG%

3P%

52.1

28.8

78.0
FT%

Vorige clubs 

2017-2021    Furman Paladins (NCAA)

2021-2022  Heroes Den Bosch
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Lengte 2.01 m

Geb. datum 12-03-’99
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Basketballers, voetballers, wielrenners, hockeyers, volley-

ballers en coureurs hebben één ding gemeen: ze bewegen.

GasTerra beweegt ook. Ons product aardgas is al 60 jaar niet weg 

te denken uit onze energievoorziening. Het maakt nu steeds vaker 

plaats voor groen gas.

Sport
is
beweging

www.gasterra.nl


