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LUCTOR  
ET EMERGO

Dat is gelukt; de gaten in de romp zijn gedicht 
en we zijn druk bezig om de Donar-schuit weer 
zeewaardig te maken. Met de komst van Lance 
Jeter en Mark Sanchez staat er weer een team dat 
een voorname rol kan gaan spelen in de Dutch 
Basketball League. Daar ben ik heel erg blij mee. 
En ook best wel een beetje trots op! Die blijheid 
en trots worden vooral gevoed door de hartverwar-
mende steun die we van binnen en van buiten de 
club mochten ontvangen. De betrokkenheid van de 
fans, van de sponsoren, partners en BBC-leden en 
last maar zeker not least van alle medewerkers en 
vrijwilligers hebben Donar er de afgelopen periode 

echt doorheen getrokken. Zonder jullie hadden  
we er nu heel wat minder goed voor gestaan. 
Mijn medebestuursleden en ik waarderen dat 
enorm. En we realiseren ons ook dat we die 
waardering wel eens wat vaker publiekelijk mogen 
uitspreken. Dus hierbij: iedereen heel erg bedankt 
voor de steun en support het afgelopen jaar. Laten 
we er ook dit seizoen weer een prachtig basketbal-
feestje van maken! 

Gert Kiel,  
Waarnemend voorzitter Donar

‘Ik worstel en kom boven’.  
Een beeld dat prima past bij  
het afgelopen jaar van Donar. 
Sportief was 2013 - 2014  
natuurlijk een onovertroffen  
seizoen in de geschiedenis  
van onze club. Maar onder – en 
soms ook boven – de oppervlak-
te was het heel hard werken om 
het schip drijvende te houden.

GERT KIEL

De combinatie van gas en  

hernieuwbare energiebronnen 

houdt onze energievoorziening 

stabiel en efficiënt

Gas

maakt de

energietransitie 

mogelijk
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Ja natuurlijk! 

Staat u binnenkort op een beurs en heeft u een mooie stand nodig? 

RCG grafimedia kan de volledige aankleding van uw stand verzorgen. Van het ontwerpen tot en 

met de productie. Denk bijvoorbeeld aan pop-up wanden, roll-up banners, doeken, fotopanelen 

en brochurehouders. En daarnaast natuurlijk visitekaartjes, flyers, brochures, posters en andere 

promotiematerialen.

méér... 
beursaankleding

“Oh, kunnen jullie dat ook?!”

RCG grafimedia méér met digitaal drukwerk

Kijk voor al onze producten en diensten op www.rcg.nl
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CLUBINFORMATIE
DONAR  

Leonard Springerlaan 35, 9727 KB Groningen.  
Postbus 2551, 9704 CN Groningen.  
Managementbureau t 050 368 38 50  

f 050 597 37 62 E info@donar.nl

STICHTING PROF BASKETBAL GRONINGEN  

Opgericht: 9 mei 2008

CLUBTENUE

wedstrijdtenue thuis: wit-wit
wedstrijdtenue uit: blauw-blauw

CLUBKLEUREN

wit-blauw

CAPACITEIT MARTINIPLAZA

4.310 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) 5 222 777

wILLEM ALEXANDER SPORTHAL

Zernikeplein 17
9747 AS Groningen
Tel. (050) 595 55 55

SPORTHAL DE MENCKE UITHUIZEN

Sportlaan 4
9981JZ Uithuizen 

 

ROUTE MANAGEMENTBUREAU  

Het managementbureau van de Stichting Prof Basketbal Groningen is 
gevestigd in MartiniPlaza.

OPENBAAR vERvOER  

Het managementbureau is tevens bereikbaar met het openbaar vervoer. 
Zie onder.

ROUTE MARTINIPLAZA

Donar speelt haar thuiswedstrijden in MartiniPlaza met een capaciteit 
van 4.310 zitplaatsen aan de Leonard Springerlaan 2, 9727 KB  
Groningen.

PARKEREN

MartiniPlaza is dankzij de ligging aan de ringweg rond de stad Groningen 
uitstekend bereikbaar met de auto. Borden langs de ringweg Gronin-
gen wijzen automobilisten rechtstreeks de weg. MartiniPlaza is gunstig 
gelegen aan de autosnelweg A7 (Amsterdam/Drachten, Hoogezand/
Duitsland) nabij de kruising met de A28 (Assen/Zwolle). In de directe 
omgeving zijn ruim 2.000 parkeerplaatsen.

OPENBAAR vERvOER

MartiniPlaza is vanaf het NS-station te bereiken met stadsbus lijn 6, 
richting Hoornsemeer en met de regionale lijnen 81, 82 en 85.  
MartiniPlaza ligt op circa 15 minuten lopen van het NS-station  
Groningen.

ORGANISATIE

BESTUUR SPBG 
 
wAARNEMEND vOORZITTER/ 
COMMERCIELE ZAKEN 
GERT KIEL 
 
PENNINGMEESTER 
HENK ALKEMA 
 
SECRETARIS & JEUGDZAKEN 
GERT-JAN SwAVING 
 
 
MANAGEMENTBUREAU 
 
wEDSTRIJDORGANISATIE/ 
JUNIOR CLUB 
MARIEKE vOS 
 
COMMERCIEEL MANAGER 
PETER vAN DER MOLEN 
 
CLINICS COÖRDINATIE 
Ben wiersema 
 
STAGIAIR 
HAYO BIjl

TECHNISCHE ZAKEN 
 
EERSTE TEAM 
MARTIN DE vRIES

COMUNICATIECOMMISSIE 
 
GAAIKE EUWEMA 
HINK JAN APOTHEKER
BEN KAH
MARTIN KUIZENGA
ADRIAAN vAN DEN BRINK

BBC ACTIVITEITENCOMMISSIE 
 
PETER vAN DER MOLEN 
GERT KIEL
LEON BOSGRA
SIEBE DE JAGER
MAAIKE DE vRIES
ALIDA ZwERvER

ENTERTAINMENTCOMMISSIE 
 
DENNIS vAN DER SLUIJS
MARTIN KUIZENGA
JESSE NIEMEIJER
ARNOUD vAN NISPEN
ROGIER DEELMAN

MARKETINGCOMMISSIE 
 
GERT KIEL
PETER vAN DER MOLEN
BENJAMIN DERKSEN
HINK JAN APOTHEKER
DIMITRI REINING
GERT HOEKSTRA

CREW 
 
HINK JAN APOTHEKER
HILBRAND AUSEMA 
ROBIN ALKEMA 
MARGRIET BOLHUIS
ALIE BOTESCU
wILNA DE BRUIN
DAMIAN BOOMSTRA
ROGIER DEELMAN
MARLOES DOEK
ELINE DOLS
ROEL ELLENS
MIRSAD EKIC
NANCY VAN GILS
CAROLINE HEIJMAN
JAN HELBIG

MARIËT IJSSELDIJK
GEERT KOERTS
HENK KOL
KIRSTEN KOORENHOF
MARTE KOORENHOF
BART KRUIZINGA
MARTIN KUIZENGA
HELMA KOERTS
BERT LANGEDIJK
EDDY LIGEON
ARNOLD MEIJER
JULIAN MEIJER
ERWIN MULDER
JORDI MULDERIJ
CHRISTA HOOGERvORST- 
NUYTEN

HENK vAN PLATERINGEN
HENK POSTEMA
BERTIE SMIT
JACCO SMIT
LINDA SMIT
JAN SUIDHOFF
ESTER vOS
INGE vOS
JAN DE vRIES
TRISTAN vLEDDERMAN
MARLOES vEENSTRA
ASTRID vLEDDERMAN
CARLIJNE DE vRIES 
DENNIS vAN DER SLUIJS 
wESSEL vAN KESTEREN
FRANK wIERINGA

PRESENTATIEGIDS 2014-2015 76 PRESENTATIEGIDS 2014-2015



8  PRESENTATIEGIDS 2014-2015 PRESENTATIEGIDS 2014-2015   98 PRESENTATIEGIDS 2014-2015

De wereld achter
‘ENERGY vALLEY’
OOK DIT SEIZOEN STAAT HET wEER FIER OP DE RUG vAN  
ONZE SPELERS: ‘ENERGY vALLEY’. MAAR wAT IS DAT NU  
EIGENLIJK? EN wAAROM SPONSOREN ZE ONS?

‘A REGION NEEDS  
HIS BUSINESS.’

DE ENERGY vALLEY TOPCLUB SPONSORT 
Om met dat laatste te beginnen, Energy Valley,  
of om precies te zijn: de Stichting Energy Valley 
is niet de sponsor van de vier Groningse topsport-
clubs. Donar, FC Groningen, Abiant Lycurgus en 
Nic/Alfa-college worden gesponsord door de bedrij-
ven achter de Energy Valley Topclub. Deze bedrijven 
vinden het belangrijk dat er veel aandacht is voor 
de positie van Noord-Nederland op het gebied van 
energie en daarom hebben ze besloten daar samen 
de Energy Valley Topclub voor op te richten.

ENERGY vALLEY,  
HET IDEE EN HET GEBIED
Ruim tien jaar geleden is het Energy Valley concept 
gelanceerd om op basis van de bestaande kennis, 
faciliteiten en bedrijvigheid op het gebied van 
energie in Noord-Nederland toe te werken naar een 
sterkere economie van deze regio. Met als doel: 
veel nieuwe banen in de energiesector creëren, 
en een grote bijdrage leveren aan de overgang van 
fossiele naar duurzame energie. 

De Energy Valley-regio omvat Noord-Nederland,  
te weten de provincies Groningen, Fryslân, Drenthe 
en de kop van Noord-Holland.

wERKwIJZE
Net als bij Donar is de basis van succes samen-
werken en opereren als een team. Overheden, 
bedrijven en kennisinstellingen werken hard samen 
om de doelstellingen te verwezenlijken. De stich-
ting Energy Valley is hier het levende bewijs van. 
Deze stichting zet zich met en namens haar  
publieke en private partners in om Noord-Neder-
land als dé nationale energieregio op de kaart te 
zetten en nieuwe projecten te stimuleren. Dat gaat 
dan bijvoorbeeld over de lokale productie van groen 
gas uit plantaardig materiaal, maar ook het betrek-
ken van regiobedrijven bij de bouw van windmolens 
op zee. 

EN HEEFT HET SUCCES?
De afgelopen tien jaar is het aantal banen in de 
energiesector in het Energy Valley-gebied ruim  
2x zo hard gegroeid als het landelijk gemiddelde.  
Het aantal energie gerelateerde bedrijven is in deze 
periode met 65% gestegen. Dit toont wel aan dat 
we met energie in Noord-Nederland samen op de 
goede weg zijn!

De Stichting Energy Valley is gevestigd in het 
Energy Business Plaza Groningen

Laan Corpus den Hoorn 300, 9728 JT Groningen
050-789 00 10. www.energyvalley.nl

ENERGY vALLEY TOPCLUB 
De Energy Valley Topclub staat voor teamwork!  
Het doel van de Energy Valley Topclub is om zoveel 
mogelijk mensen te betrekken bij energie en transitie 
door ze met elkaar te verbinden en kennis te delen. 
Daarvoor werkt de Energy Valley Topclub samen met 
de Groninger kennisinstellingen zoals de Energy  
Academy Europe, de RUG, Hanzehogeschool en  
Noorderpoort, en ook met maatschappelijke organi-
saties; al deze partijen maken gebruik van elkaars 
kracht om energie en duurzaamheid onder de  
aandacht te brengen, vooral bij de jeugd. 

Naast Donar zijn via Energy Valley Topclub ook  
FC Groningen, Abiant Lycurgus en Nic/Alfa-col-
lege betrokken. Het bijkomende doel is om de 
sportclubs nader te laten samenwerken,en om 
van elkaars expertise en faciliteiten te profiteren 
waarmee de topsport in Groningen versterkt kan 
worden.

SAMEN DUURZAAM AAN DE TOP!
De Energy Valley Topclub heeft een programma 
opgezet met verschillende activiteiten om het 
publiek en lokale ondernemers te informeren en te 
betrekken bij energie-onderwerpen. Het gaat hierbij 
om sportclinics en business meetings en samen-
werkingsprojecten als:

Groene Euroborg
De Topclub zet zich actief in om stadion de  
Euroborg uit te bouwen tot Groene Kathedraal 
en zo het grote publiek te laten zien dat duur-
zaamheid loont. Inmiddels wordt door slim energiebeheer fors bespaard,  
zijn laadpalen voor elektrische auto’s geplaatst en ligt het dak vol met  
zonnepanelen. Ook komend seizoen zullen nieuwe stappen worden  
gezet om de Euroborg verder te vergroenen.

CLEAN CAMPAGNE
De Clean Campagne helpt de Topclub bedrijven 
te besparen op hun energierekening. Hiervoor 
worden onder meer clean coaches en vouchers 
beschikbaar gesteld om een energiescan uit te voeren. Het project richt zich 
op de MKB-achterban van de sportclubs en biedt ondersteuning en exposure 
voor de groene prestaties via de sportclubs. Bent u MKB-er en wilt u ook  
besparen op uw energierekening? Meld u aan via: www.cleancampagne.nl.

ENTRANCE
EnTranCe, het Energy Transition Centre,  
gelegen op het Zernike-terrein van de Rijks-
universiteit Groningen, is de plek waar innovatie, 
productontwikkeling, opleiding en ondernemerschap op het gebied van energie 
samenkomen. Het is dé proeftuin voor ondernemers die iets nieuws willen 
proberen op gebied van energie en techniek! Voor meer informatie zie:  
www.en-tran-ce.org.

Gerrit van werven (directeur van de Stichting Energy Valley)

Energy  
Valley-regio

SAMEN DUURZAAM AAN DE TOP!

MEER wETEN? Zie www.evtc.nl voor verder informatie over de Energy Valley 
Topclub, de betrokken partijen en de projecten.
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ROTTERDAM BASKETBAL

DONAR

DONAR

SPM SHOETERS DEN BOSCH

DONAR

MAXXCOM BSw wEERT

DONAR

BC APOLLO AMSTERDAM

DONAR

DONAR

LANDSTEDE BASKETBAL ZwOLLE

PORT OF DEN HELDER KINGS

DONAR

ARIS LEEUwARDEN

ZZ LEIDEN

DONAR

MAXXCOM BSw wEERT

DONAR

ROTTERDAM BASKETBAL

DONAR

DONAR

DONAR

wEEKEND ALL*STAR GALA

wEEKEND ALL*STAR GALA

ARIS LEEUwARDEN

ZZ LEIDEN

DONAR

DONAR

BC APOLLO AMSTERDAM

LANDSTEDE BASKETBAL ZwOLLE

SPM SHOETERS DEN BOSCH

PORT OF DEN HELDER KINGS

DONAR

DONAR

GROENE UILEN

TEGENSTANDER

DONAR

TEGENSTANDER

DONAR

BEKERFINALE TE ZwOLLE

za 04-10-2014

za 11-10-2014

do 16-10-2014

zo 19-10-2014

di 28-10-2014

za 08-11-2014

do 13-11-2014

zo 16-11-2014

do  20-11-2014

za  22-11-2014

zo  30-11-2014

di  02-12-2014

za  06-12-2014

di  16-12-2014

za  20-12-2014

za  10-01-2015

za  17-01-2015

za  24-01-2015

do  29-01-2015

za  31-01-2015

za  14-02-2015

di  17-02-2015

za  21-02-2015

zo  22-02-2015

di  24-02-2015

za  28-02-2015

za  07-03-2015

do  12-03-2015

zo  15-03-2015

zo  22-03-2015

za  04-04-2015

Ma 06-04-2015

za  11-04-2015

za  18-04-2015

DATUM TIJD THUIS UIT

ACHTSTE FINALE

MIDwEEK 11/12/14

KwARTFINALE*

MIDwEEK 15/01/15

DO 22-01-2015

HALVE FINALE*

MIDwEEK 05-02-15

DI 10-02-2015

ZONDAG 29-03-2015

*ONDER vOORBEHOUD vAN HET HALEN vAN DEZE SPEELRONDE

BEKERCOMPETITIE

REGULIERE COMPETITIE

20.00

19.30

19.30

16.00

19.30

20.00

19.30

17.00

19.30

19.30

14.00

19.30

19.30

20.00

20.30

19.30

20.00

19.30

20.00

19.30

19.30

19.30

20.00

20.30

19.30

19.30

17.00

14.00

20.00

19.30

19.30

20.00

DONAR

LANDSTEDE BASKETBAL ZwOLLE

PORT OF DEN HELDER KINGS

DONAR

ARIS LEEUwARDEN

DONAR

ZZ LEIDEN

DONAR

MAXXCOM BSw wEERT

ROTTERDAM BASKETBAL

DONAR

DONAR (UITGESTELD!)

SPM SHOETERS DEN BOSCH

DONAR

DONAR

BC APOLLO AMSTERDAM

DONAR

BC APOLLO AMSTERDAM

DONAR

LANDSTEDE BASKETBAL ZwOLLE

SPM SHOETERS DEN BOSCH

PORT OF DEN HELDER KINGS  (OvB!)

DONAR

DONAR

MAXXCOM BSw wEERT

ROTTERDAM BASKETBAL

DONAR

DONAR

DONAR

DONAR (OvB!)

ARIS LEEUwARDEN

ZZ LEIDEN

DONAR

DONAR

TEGENSTANDER

DONAR

TEGENSTANDER

BASKETBALLBASKETBALLBASKETBALL
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FAMILIEKAART COMPETITIE

GEZINSKAART 2 OUDERS + 1 KIND 20,-

2 KINDEREN 25,-

3 KINDEREN 30,-

4 KINDEREN 35,-

MEER KINDEREN + 7,-

GEZINSKAART 1 OUDER + 1 KIND 15,-

2 KINDEREN 20,-

3 KINDEREN 25,-

4 KINDEREN 30,-

MEER KINDEREN + 7,-

KAARTvERKOOP
Donar onderscheidt verschillende soorten kaarten  
voor de supporters.  
 
•  SEIZOENKAARTEN  

Geeft toegang tot alle wedstrijden in de DBL (competitie), NBB-beker en de Play Offs in MartiniPlaza. 
Daarbij heeft de seizoenkaart een vast gereserveerde stoel. Seizoenkaarten kunnen worden besteld via 
www.donar.nl

•  losse KAARTEN  
Voor elke wedstrijd in MartiniPlaza worden er losse kaarten verkocht. De losse kaartverkoop verloopt via 
www.donar.nl, de theaterkassa van MartiniPlaza en de avondkassa voorafgaande aan de wedstrijd.

•  FAMILIE KAARTEN  
De entreekaart voor het hele gezin. Deze kaart is zowel in de voorverkoop als aan de kassa te verkrijgen.

LOSSE VERKOOP 
INTERNET
Centraal in de kaartverkoop staat opnieuw 
internet. U kunt via onze website altijd 
reserveren voor de eerstvolgende vier wed-
strijden. Eenmalig maakt u een persoon-
lijk account aan. Daarna kunt u inloggen 
en krijgt u van de wedstrijd de zaalplat-
tegrond te zien met alle 3252 stoelen op 
de publiekstribune. U ziet welke stoelen 
bezet zijn en welke nog beschikbaar. U 
kunt vervolgens zelf kiezen waar u wilt 
zitten: vooraan of achteraan, achter de 

basket of aan de lange zijde, in het mid-
den van een vak of juist bij een gangpad. 
Tenslotte betaalt u met iDEAL (internet-
bankieren bij uw eigen bank). De kaartjes 
print u thuis uit en neemt u mee naar de 
zaal. Het reserveren via de website biedt 
diverse voordelen:

• U kunt uw eigen stoelen kiezen. 
• U hoeft niet in de rij te staan voor de kassa. 
• U betaalt géén extra transactiekosten. 
•  In de Play Offs kunnen trouwe bezoekers 

voorrang krijgen bij de kaartverkoop.

AvONDKASSA
Natuurlijk kunt u op de wedstrijddag 
vanaf één uur voor aanvang ook kaarten 
aan de kassa kopen. Houdt er dan wel 
rekening mee dat u aan de kassa niet zelf 
een plaats kunt kiezen. Er zouden anders 
te lange rijen ontstaan.

MARTINIPLAZA
Voor de kaartverkoop maakt Donar gebruik 
van hetzelfde kaartverkoopsysteem als 
MartiniPlaza. Daarom is het mogelijk om 
basketbalkaarten te kopen bij de (theater)
kassa van MartiniPlaza. Dit kan op werk-
dagen van negen tot vijf.

kaart
2014-2015

seizoeN

CARD
2014-2015

BUSINESS

PRIJZEN SEIZOEN-
KAART

LOSSE KAART 
COMPETITIE + 
NBB BEKER

LOSSE KAART 
PLAY OFFS

KWART FINALE

LOSSE KAART 
PLAY OFFS

HALVE FINALE

LOSSE KAART 
PLAY OFFS

FINALE

VOLWASSEN 180,- 13,50 15,- 18,- 21,-

STUDENT 137,50 13,50 15,- 18,- 21,-

JEUGD T/M 16 JAAR 80,- 7,- 7,- 9,- 11,-



Het geluid van stuiterende ballen. Wanneer ik terug-
denk aan de allereerste keer dat ik een wedstrijd van 
Donar bezocht is dat me vooral bijgebleven. Stuiteren-
de ballen en piepende schoenen. 

Het was in de winter van 1977. Een aantal 
schoolkameraden nam me mee naar een wed-
strijd van Donar. Ik had natuurlijk wel eens van 
Donar gehoord, maar tot op dat moment was de 
enige sport waar ik echt in geïnteresseerd voet-
bal. Eén van mijn schoolvrienden stak qua lengte 
een stuk boven de rest uit en speelde, logisch, in 
het basketbalteam van de school. Daarnaast was 
hij een fervent supporter van Donar en dus was 
basketbal regelmatig het onderwerp van gesprek in 
de maandagochtendpauzes. Hij vertelde verhalen 
over reuzen van mannen die spectaculaire acties 
uithaalden in een uitverkochte Evenementenhal. 
En vooral: basketbal was leuker, véél leuker dan 
voetbal. Het zaadje was geplant, de interesse was 
gewekt en zo spraken we met 4 vrienden af dat we 
eens een avondje Donar zouden gaan doen. Het 
zou de eerste van vele zijn.  

Het is 1977. De spelers zijn bezig met de war-
ming-up en het geluid van stuiterende basketballen 
en piepende schoenen vult de Evenementenhal. 
Met mijn 1.72m ben ik al niet de grootste en dus 
kijk ik geboeid omhoog naar de reuzen in het veld. 
Ik zie hoe center Everett Fopma nauwelijks van 
de grond komt als hij met een eenhandig dunkje 
de bal door de basket knalt. Ik zie Renso Zwiers 
een prachtige drive afronden met een eenvoudige 
lay-up en John Franken van afstand achteloos raak 
schieten. Het was nog maar de warming-up, maar 
vanaf dat moment was ik volledig verkocht. Van 
de wedstrijd zelf herinner ik me weinig meer, geen 
idee of we gewonnen of verloren hebben maar van 
de sfeer des te meer. Op die avond kreeg Donar me 
te pakken en tot de dag van vandaag heeft Donar 
me niet meer losgelaten.  

Het is 10 april 1982, Nationale Nederlanden 
Donar speelt de vierde wedstrijd in de finale van de 
play-offs tegen Nashua Den Bosch. We staan met 
2-1 voor in de serie, als we vanavond winnen wor-
den voor de eerste keer kampioen van Nederland. 
De Evenementenhal is afgeladen, geen kip kan er 
meer bij en wedstrijd is zo ongelofelijk spannend. 
Nashua speler Kees Akerboom (inderdaad, de vader 
van) is levensgevaarlijk en schiet, net als zijn zoon 
jaren later zal doen, vanuit alle hoeken raak.  
Met nog 23 seconden te spelen staan we voor 

met 79-78 maar Den Bosch heeft balbezit. Donar 
coach Maarten van Gent ijsbeert nerveus heen en 
weer langs de zijlijn, het publiek houdt de adem in. 
In de laatste seconden legt pointguard Jan Dekker 
aan voor het beslissende schot van de wedstrijd. 
Als hij valt moeten we weer naar Den Bosch. Maar 
hij valt niet. We zijn kampioen en Groningen ont-
ploft. Het publiek stormt het veld op. Ik schreeuw 
m’n longen uit m’n lijf, op dat moment bestaat er 
niets mooiers in het leven dan basketbal.  

Het is 2004 en weer worden we kampioen. Dit 
keer in Den Bosch en weer mag ik er bij zijn. Onze 
club heet MPC Capitals maar voor alle supporters 
blijft het gewoon Donar. Met een uitblinkende, 
nog jonge Rogier Jansen speelt een door blessures 
gehandicapt Donar onder leiding van Ton Boot een 
fantastische wedstrijd en als we na het laatste 
fluitsignaal dan weer kampioen zijn kan ik m’n 
tranen niet bedwingen. Na al die jaren is het dan 
eindelijk weer gelukt en zijn we, in het hol van de 
leeuw, weer kampioen van Nederland geworden. 
Wat mij betreft in de mooiste wedstrijd die ik ooit 
beleefd heb. 

Met GasTerra Flames herhalen we het kunststukje 
nog twee keer: in 2010 en, hoe zouden we het 
kunnen vergeten, het afgelopen seizoen in 2014. 
Stuk voor stuk hoogtepunten in een lange Donar 
historie. Een historie die, hoe kan het ook anders, 
ook dieptepunten heeft gekend, met jaren zonder 
sponsoren en slechtere resultaten. Maar wat er ook 
gebeurt, als Donar je eenmaal te pakken heeft laat 
het je niet meer los. Het publiek zal blijven komen 
en dieptepunten zullen opgevolgd worden door 
hoogtepunten. 

Dit jaar heten we weer gewoon Donar. Het oran-
je NND logo is via vele gedaanteverwisselingen 
getransformeerd tot een blauw Donar logo. De 
Evenementenhal is vervangen door de MartiniPlaza. 
Spelers en coaches zijn gekomen en gegaan. Maar 
sommige dingen zullen nooit veranderen. Mis-
schien wordt ik ooit wel eens de opa van een klein-
zoon. Als hij dan oud genoeg is zal ik hem meene-
men naar Donar. We zullen dan op tijd komen om 
de warming up goed te kunnen volgen. En als we 
dan langs de zijlijn staan zal ik hem vragen om z’n 
ogen dicht te doen. Dan zal hij het horen. Het ge-
luid van stuiterende ballen en piepende schoenen. 
En vanaf dat moment zal het Donar zaadje geplant 
zijn. Zeker weten.

STUITERENDE BALLEN  
EN PIEPENDE SCHOENEN
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BEN KAH

Burned Basketball Boxtel
Stationsstraat 37
5281 GA Boxtel
Nederland
+ 31 (0)411 - 67 71 19
info@burnedbasketball.com

Burned Basketball Groningen
Oosterstraat 14
9711 NT Groningen
Nederland
+31-(0)50 - 36 46 866
info@burnedbasketball.com

NIKE, JORDAN, K1X, SPALDING, LI-NING, UNDER ARMOUR, AND1, MITCHELL AND NESS,
NEW ERA, ADIDAS, REEBOK, PRINCESS, CITYFELLAZ ,X-SOCKS, MC DAVID AND MUCH MORE!

VISIT ALSO OUR WEBSHOP:

BURNEDBASKETBALL.COM
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Het recept voor het 
succes van vorig jaar is 
volgens Skelin simpel. “We hadden 
een team hardwerkende, ambitieuze spelers 
met een desire to win”. Daarnaast was er een  
goede dynamiek tussen de coach en het team.  
“We werkten op een hoog niveau samen, ze knikten 
niet alleen ja als ik ze iets vertelde, maar ze gaven 
ook hun mening. Dat is iets wat ik erg belangrijk 
vind. Het proces was dynamisch en we leerden  
van elkaar.” 

Het eerste doel voor het nieuwe seizoen zijn de 
play-offs. “Maar je weet niet wat er komen gaat, 
vorig seizoen dachten we ook niet steeds dat we 
kampioen zouden worden.” De grootste uitdaging is 
nu om een team te worden volgens de coach. “We 
weten nu waar we staan. Elke dag gaat het beter 
en ik hoop dat we uiteindelijk een echt en hecht 
team zullen zijn.” Over zijn toekomst na Donar 
denkt Skelin niet na. “Dat doe ik nooit, alleen de 
tijd die voor me ligt zal me het antwoord kunnen 
geven op die vraag. Je kan niet plannen of weten 
waar je over een jaar bent in dit vak. Ik kan het me 
ook niet veroorloven om daar mee bezig te zijn. Ik 
moet gefocust zijn op het nu, als je met morgen 
bezig bent dan leef je niet vandaag. En vandaag 
moet het gebeuren.”

IK MOET GEFOCUST ZIJN 
OP HET NU

vORIG JAAR 
DACHTEN 
wE OOK 
nIET STEEDS 
DAT wE 
KAMPIOEN 
ZOUDEN 
wORDEN.

SARAH EUwEMA 

FOTO: ARNOLD MEIJER

“Ik reageer fel en soms te snel als ik coach. Maar 
ik kan me niet anders voordoen, dat is mijn natuur. 
Jonge spelers die net in Europa zijn, vinden mijn 
stijl soms lastig. Maar dat is het leven, je moet je 
aanpassen”, vertelt Skelin nuchter. “Bovendien is 
het altijd mijn bedoeling om het beste uit de spe-
lers te halen.” Skelin verklaart zijn temperament 
vanuit zijn Balkan roots. “Wij zijn anders. Als ik in 
een café praat met mensen van de Balkan schreeu-
wen en lachen we luid. Vaak denken mensen dan 
dat we ruzie hebben. Hier gaat het heel anders”, 
legt Skelin uit terwijl hij wijst op de inderdaad 
rustige bezoekers in het News Café.

Voordat Skelin naar België en later naar Nederland 
kwam, was hij coach in zijn geboorteplaats Split. 
“Daar waren ze gewend aan mijn stijl. Zij zijn 
opgegroeid met dat temperament. In die zin was 
het coachen daar minder moeilijk”, vertelt Skelin. 
Maar er waren ook nadelen. “Ik kende iedereen 
daar en iedereen kende mij. Je kwam elkaar 
voortdurend tegen. Het was dus heel gemakkelijk 
om een discussie met mij aan te gaan. Hier sluit ik 
me af voor kritiek van buiten. Bovendien komt ook 
niemand op straat op me af. Maar daar waren het 
mijn vrienden die me aanspraken en die kan ik niet 
zo makkelijk wegsturen”, vertelt de coach lachend. 

Zijn geboorteplaats Split speelt een belangrijke 
rol in de carrière van Skelin. “De belangrijkste 
impact op mijn carrière is simpelweg de plek waar 
ik geboren ben. We woonden vijftien meter af van 
het basketbalcentrum van Split. Dat was mijn 
speeltuin vroeger. Ik keek altijd naar de wedstrijden 
en mensen die trainden. Op mijn twaalfde begon 
ik zelf met trainen. Toen bleek dat ik niet goed 
genoeg was om professioneel te spelen, besloot ik 
dat ik wilde trainen”. 

De passie voor basketbal is groot. Hoewel Skelin 
afstudeerde in economie, was basketbal altijd het 
belangrijkste. “Ik zeg altijd dat ik denk dat ik een 
broke economist zou zijn geweest. Je moet doen 
waar je passie ligt anders komt het niet goed”.  
De coach is altijd met basketbal bezig. “Met kerst, 
met oud en nieuw, elke dag. Niet per se op papier 
maar altijd in mijn hoofd. En als ik wil ontspannen, 
eindig ik vaak weer basketbal kijkend op de bank. 
Ik ben ook nooit moe van mijn werk, omdat ik iets 
doe waar ik oprecht van hou. Dat is ook mijn advies 
aan mensen binnen en buiten het basketbal: Volg 
je passie en ga ervoor.” Groningen voelt inmiddels 
als thuis voor Skelin, die hier zijn derde jaar als 
coach beleeft. “Al sinds 2001 ben ik meer weg 
dan thuis. Als je dan ergens woont kan je niet 
denken dat het tijdelijk is, je moet er echt leven. Ik 
ga naar de markt en ga koffie drinken in de stad”. 
Vol lof praat hij verder over Groningen. “Het is 
de vijfde stad waar ik woon (eerder woonde hij in 
België en Kroatië) en het is de beste stad tot nu 
toe. Niet te groot, niet te klein. Precies goed. Het 
is hier schoon en je voelt je veilig als je over straat 
loopt. Daarnaast spreekt iedereen Engels. Verder 
heb je niet veel nodig om je goed te voelen.” 

Zijn gezin is ook dol op Groningen en ze zoeken 
hem dan ook regelmatig op. Het grootste gedeelte 
van de tijd moet hij ze echter missen. Zijn vrouw 
woont met hun twee dochters van zeven en elf 
in Kroatië. “In België woonden we wel bij elkaar, 
maar ik kan mijn dochters niet constant van school 
laten wisselen. Ik mis ze natuurlijk maar we skypen 
veel, soms urenlang. Ik laat skype dan gewoon aan-
staan en ga mijn eigen gang en zij ook. Dan ben ik 
er toch een beetje bij in het gezin”, vertelt Skelin. 

 

‘IK REAGEER FEL ALS IK 
COACH. IK KAN ME NIET 
ANDERS vOORDOEN, 
DAT IS MIJN NATUUR.’ 

Het Groningse basketbalpubliek kent Ivica Skelin als een heel 
aanwezige coach. Aan de kant van het veld is hij vaak schreeu-
wend en met zijn handen in de lucht te zien. De bevlogen coach 
beschrijft zijn eigen stijl als temperamentvol. 

IvICA SKELIN
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SPONSOREN

Kledingsponsor

Kleding leverancier

RCG grafimedia

PARTNERS

STERSPONSOREN

DJ PARTNER

SUPPLIERS

COMMUNICATIESPONSOR

HOME OF DONAR

Sport &G
ezondheidscentrum
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ADV Pres Gasterra Flames 2012  19-09-2011  09:52  Pagina 20

Talentontwikkeling op basis van een jaarplan!
Talent is waardevol, cruciaal zelfs voor het onderscheidend vermogen van je  

organisatie. Maar talent is grillig en laat zich lastig sturen. Talent is leergierig,  

maar tevens erg ongeduldig. Tal van managers zitten er mee in hun maag; talent

ontwikkeling. Toch ben ik van mening dat de talenten binnen je organisatie wel 

degelijk gestuurd kunnen worden en tevreden gehouden kunnen worden, met als 

gevolg grote voordelen voor je organisatie

Kenneth Smit 

Armin Hietbrink

Meulenhorn 6, 9636 GZ  ZUIDBROEK

Telefoonnummer: 0650 92 98 94

Email: A.Hietbrink@kennethsmit.com
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HOOKSHOTS,
SLAMDUNKS
EN 3-PUNTERS!
WIL JE WETEN 
WIE ZE SCOORDEN?
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Eric  
Peutz #21

26-02-1995 191 cM

Guard / Forward

GASTERRA FLAMES U20
vORIG SEIZOEN:

dejuaN
wright #11

07-12-1988 191 cM

SHOOTING GUARD

ZZ Leiden
vORIG SEIZOEN:

BAS  
vEENSTRA #9

07-06-1995 203 cM

Forward

GEEN CLUB
vORIG SEIZOEN:

BeNNy  
vaN der ReijdeN #23

01-07-1994 209 cM

CENTER

GASTERRA FLAMES U20
vORIG SEIZOEN:

THOMAS 
KOENIS #15

11-12-1989 210 cM

CENTER

GASTERRA FLAMES
vORIG SEIZOEN:

IvICA 
SKELIN

COACH

GASTERRA FLAMES
vORIG SEIZOEN:

ANJO 
MEKEL

ASSISTENT COACH

GASTERRA FLAMES
vORIG SEIZOEN:

LANCE 
JETER #4

18-07-1988 190 cM

POINTGUARD

TREFL SOPOT
vORIG SEIZOEN:

MARK 
SANCHEZ #5

xx-xx- 200 cM

POwERFORwARD

PROB
vORIG SEIZOEN:

SEAN 
CUNNINGHAM #6

20-12-1986 188 cM

Guard

ZZ Leiden
vORIG SEIZOEN:

MARK 
RIDDERHOF #8

25-04-1989 192 cM

SHOOTING GUARD

BC Apollo
vORIG SEIZOEN:

DaaN  
LÖwik #22

27-02-1995 186 cM

POINTGUARD

GASTERRA FLAMES U20
vORIG SEIZOEN:

CRAIG  
OSAIKHwUwUOMwAN #13

12-10-1990 206 cM

Powerforward

GASTERRA FLAMES
vORIG SEIZOEN:

ROSS
BEKKERING #12

19-08-1987 203 cM

POwERFORwARD / CENTER

GASTERRA FLAMES
vORIG SEIZOEN:

MAARTEN  
BOUwKNECHT #7

14-12-1994 185 cM

POINTGUARD

GasTerra Flames
vORIG SEIZOEN:

STAFF SCOUTING/CAMERA MEDISCHE STAF

KRACHTTRAINER 
JARNO vOORINTHOLT 
 
TEAMMANAGER 
HANS BESSELINK 
 
verzorger 
Luc Mulder 
 
Fysiotherapeut 
EDwIN KEIJZER

SCOUTS 
HENK PIJP 
MARIJE BIJLSTRA 
MYRIAM BIJLSTRA 
RENATE MIEDEMA 
ASTRID wOUDSTRA 
DANNY vAN vELZEN  
 
SCOUT & CAMERA 
BART KRUIZINGA 
 
CAMERA 
CARLIJNE DE vRIES 
ROGIER DEELMAN 
JAN SUIDHOFF 
EDDY LIGEON 
 
CAMERA UITWEDSTRIJDEN 
BERT DEELMAN 
 

COÖRDINATOR  
MEDISCHE ZAKEN 
BERT CORBIÈRE 
 
ORTHOPEDISCH CHIRURG 
MAURITS SIETSMA  
 
CONDITIETRAINER 
NITZAN HADASH 
 
DIËTISTE 
CARIN POOL 
 
HUISARTS 
ERIK MAARSING 
 
TANDARTS 
MARTIN SCHELTES 
 
SPORTARTS SMA NOORD 
JANNES NIJBOER
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LANCE  
JETER
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“Ik kom uit een echte sportfamilie, het zit bij ons 
allemaal in het bloed. Iedereen deed wel iets met 
sport. Ik begon met basketbal toen ik 4 was. Mijn 
moeder Joy Jeter en mijn oom Carliss Jeter hebben 
me met de sport in contact gebracht en waren 
mijn coaches in de beginperiode. Mijn moeder was 
trouwens zelf ook een hele goede speelster. In mijn 
jeugd heb ik ook aan honkbal en American football 
gedaan maar basketbal was en is het allerbelang-
rijkste voor mij. Sport was en is het fundament voor 
mij en mijn familie. Niet alleen omdat het goed 
voor je is maar ook om op het rechte pad te blijven 
en geen fouten in je leven te maken”.

Voor Lance is familie heel belangrijk. De basis 
van alles waar het in het leven om draait. “Ik heb 
een hele sterke familieband. Mijn familie en mijn 
omgeving deden alles voor me om mij de kans 
te geven om me als sporter goed te ontwikkelen. 
Mede daarom speel ik nu op hoog niveau en doe ik 
er alles voor. Ik wil dat ze trots op me zijn en dat 
ik een voorbeeld ben. Ze helpen me om te geloven 
in mijn dromen en in m’n eigen doelen. Ik geef 
er echt alles voor. Ik heb er keihard voor gewerkt 
om zo ver te komen. Het gaat echt niet vanzelf en 
ik heb er gelukkig veel steun bij gehad. Mijn doel 
is dus ook om op het hoogst mogelijke niveau te 
presteren. Als je echt iets wilt bereiken en je hebt 
er alles voor over dan is het absoluut mogelijk. Ik 
probeer zo ook om kinderen te motiveren om iets 
van hun leven te maken. Dat als je echt de wil hebt 
om iets te bereiken dat het ook mogelijk is. Trek je 
niks aan van wat anderen zeggen maar stel je eigen 
doel en doe daar alles voor. Dan bereik je iets! 
En behandel anderen zoals je zelf behandelt wilt 
worden. Dan zijn mijn kernwaarden en zo is ook mij 
dat geleerd. Maar het was echt niet altijd makkelijk 
hoor. Op school had ik nooit vakantie zoals anderen 
omdat ik mezelf altijd wilde verbeteren. Ik deed 
mee aan basketbalkampen en trainde zo veel en zo 
vaak mogelijk. Ik zag vrienden en familie niet zo 
vaak als ik graag zou willen want ik had een droom: 
een hele goede en professionele basketballer wor-
den. Daar had en heb ik heel veel voor over. Ik hou 
van de sport en van een maximale inzet.”  
“Ik heb tot op heden al prachtige dingen meege-
maakt maar ik ga absoluut door. Op school won ik 
met mijn team het kampioenschap. Dat was toen 
met allemaal jongens die ik al vanaf mijn geboorte 
kende en mee om ging. Ook erg mooi was mijn 
tijd op college in Nebraska. We wonnen toen van 
het tweede team van het hele land en daar was ik 
supertrots op. En wat ik ook nooit meer zal  

vergeten is het moment dat ik mijn eerste pro-
fessionele contract tekende. Het bewijs dat hard 
werken en er alles voor geven resultaat had. Zo 
iets meemaken, iets doen wat je mooiste vind en 
dat dan ook nog als je werk mogen beschouwen is 
fantastisch. Ik voel me een gezegend mens.”

Naast het basketbal houdt Lance zich bezig met 
kleding en saus. “Ik heb mijn #salutehardwork 
en #BornKings kledinglijn en daarnaast help ik 
met een door onze familie ontwikkelde saus, TBJ 
Southern Sauce. Die kledinglijn ben ik begonnen 
toen ik nog op school zat in Nebraska. We verkopen 
allerlei kleding en het belangrijkste daarbij is dat ik 
altijd een positieve boodschap op de uitingen heb 
staan.”

“Ik wil een goede leider en een goede speler zijn. 
Mezelf altijd willen verbeteren. Niet alleen op het 
veld maar ook daarnaast. Vooral voor kinderen wil 
ik duidelijk maken dat het kan als je maar echt 
wilt. Veel kinderen volgen me en houden me in de 
gaten. Voor hen wil ik laten zien dat het mogelijk 
is. Ze helpen om de juiste keuzes te maken en de 
juiste richting in te gaan. Ze mogen me ook altijd 
benaderen of vragen stellen. Ik ben er altijd voor 
ze. Leiderschap in en buiten het veld. Dat is mijn 
doel. Niet alleen in het basketbal maar ook om 
anderen verder te helpen.”

In oktober kwam hij als versterking voor Donar en hij is voor de echte basketbal-
kenners geen onbekende. Zijn eerste avontuur in Europa begon toen hij drie jaar 
geleden ging spelen voor Aris in Leeuwarden. Daarna speelde hij in Duitsland en 
Polen en nu is hij terug in Nederland. De 26-jarige Lance is een indrukwekkende 
verschijning. Een point-guard van 100 kilo en 1.90 meter. Zijn lichaam is bijzonder 
goed ontwikkeld en bestaat voor het overgrote deel uit goed getrainde spieren.

‘LEIDERSCHAP  
IN EN BUITEN  
HET vELD.  
DAT IS MIJN  
DOEL’
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LANCE JETER:
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HINK JAN APOTHEKER 

FOTO’S: EDwIN KEIJzER
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RTC 
NOORD

BASKETBALL
ACADEMY

MARCO vAN DEN BERG

Om de top te halen in het basketball is het onontbeerlijk veel 
trainingsuren te maken. Om de aansluiting tussen talenten en 
het huidige topbasketball te verbeteren ging in 2011 Basketball 
RTC Noord van start. RTC Noord was een vervolg op de bas-
ketballklas van het Werkman College. Daar trainden talentvolle 
basketballers onder leiding van Hein Gerd Triemstra al een 
aantal keren extra per week. Met het opzetten van een Regionaal 
Training Centrum, wat paste bij de landelijke ontwikkelingen 
van sportbonden en het NOC*NSF, krijgen jonge basketball-
talenten een optimale mogelijkheid geboden om hun talenten 
en kansen te benutten en uit te groeien tot een topspeler. In dit 
regionale opleidingscentrum zijn de ervaringen en kennis van de 
afgelopen jaren gebundeld tot een opleidingsmodel waarbinnen 
gezin, school en sport bij elkaar komen en een driehoek vormen 
waarbinnen jonge spelers de kans krijgen het beste uit zichzelf 
te halen. In september 2012 kreeg het RTC het “opleidings-
keurmerk” van de NBB: Basketball Academy RTC Noord werd  
de nieuwe naam.

BA RTC Noord werkt nauw samen met het Werkman College en 
het Noorderpoort in Groningen. Trainingen en lessen worden 
zoveel mogelijk op elkaar afgestemd; de sport staat centraal en 
het lesprogramma past zich aan waarbij het met succes afronden 
van de schoolopleiding een voorwaarde blijft.

Momenteel maken ongeveer 60 jongens en meiden gebruik van 
de mogelijkheden die het programma biedt. Naast de trainin-
gen komen ze in de weekenden uit in de nationale competities 
op het hoogste niveau. Diverse jongens en meiden van het RTC 
Noord spelen mee in de nationale selecties en doen daardoor al 
internationale ervaring op. Het uitgebreide trainingsrooster biedt 
de talenten de mogelijkheid om maximaal 9 keer per week te 
trainen. Voorafgaand aan de lessen op school wordt er drie keer 

in de ochtend getraind, op 5 middagen zijn er trainingen en op 
de zondagochtend wordt er een schottraining gegeven. Uitgangs-
punt is dat de leerlingen/spelers uiterlijk om 18.30 u met hun 
programma klaar zijn.

In het trainingsprogramma komen alle technische, fysieke, 
tactische en mentale aspecten van het basketballspel aan bod. 
De schat aan kennis en ervaring met Europees topbasketball 
waarover de ervaren trainersstaf beschikt, wordt overgebracht en 
vertaald naar het aanbod aan de jonge talenten. Eén keer per 
jaar laten we de talenten middels een internationale trainings-
week kennismaken met het basketball en het niveau in een van 
de “voorbeeldlanden” van Europa. 

BA RTC Noord is trots op haar trainersstaf. Onder leiding van 
hoofdcoach Marco van den Berg zijn trainers als Bea Vennema, 
Hein Gerd Triemstra, Michel Houttuin, Martin de Vries, Jan Sevin-
ga, Anne van Dijk, Joyce Siderius-Bolman, Tom Schonewille, Niek 
Nieboer, Steven Höltke, Lothar Luinge en Giorgo Marrale dagelijks 
enthousiast bezig met de ontwikkeling van de talenten. Hierbij is 
er uiteraard ook veel aandacht voor de ontwikkeling van de trai-
ners door hoofdcoach Van den Berg. Doordat een aantal van onze 
trainers ook actief is bij de nationale selecties weten we steeds 
beter wat er voor nodig is om dit niveau te halen.

BA RTC Noord ontwikkelt zich verder. Diverse spelers maken hun 
entree in hogere teams en in de eredivisie. BA RTC Noord wil 
zich verder blijven ontwikkelen en wil een vaste waarde zijn in 
het opleidingstraject naar de basketballtop. Uw steun hiervoor is 
altijd van harte welkom!

Neem gerust contact op via info@basketballrtcnoord.nl of kijk voor 
meer informatie op www.basketballrtcnoord.nl.

Om de aansluiting tussen talenten en het huidige topbasketball te verbeteren ging in 2011 Basketball RTC 
Noord van start. Met het opzetten van een Regionaal Trainings Centrum, wat paste bij de landelijke ontwikke-
lingen van sportbonden en het NOC*NSF, krijgen jonge basketballtalenten een optimale mogelijkheid geboden 
om hun talenten en kansen te benutten en uit te groeien tot een topspeler. In september 2012 kreeg RTC Noord 
de status van Basketball Academy van de NBB.

DE 
BLIJMAKERS. 

TROTS COMMUNICATIESPONSOR VAN DONAR.
STUDIOPARAAT.NL

Wij zijn wee nuchtere noorderlingen met een 

passie voor vormgeving en een aardige staat 

van dienst in de reclamewereld. Wij worden 

er blij van als we onze klanten blij kunnen 

maken. En tot nu toe zijn ze dat allemaal. 

Als we jou ergens mee kunnen helpen op het 

gebied van communicatie, bijvoorbeeld een 

ander logo, een restyle van je website of iets 

anders om je imago mee te versterken, zoek 

ons dan eens op. Bij elke thuiswedstrijd van 

Donar zitten we in vak KK, rij I, stoelen 60 en 

61. Mocht je ons mislopen, het adres van onze 

website staat hieronder. 
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MARK 
SANCHEZ
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En net zo belangrijk: hij en zijn zwangere vrouw Tayler zijn geluk-
kig in het Groningse Beijum. ‘Heaven on earth’ als je het afzet 
tegen het schimmelige optrekje in Frankrijk (waar hij hiervoor 
speelde) en ‘paradise’ in vergelijking met de buurt waar hij op-
groeide in Tucson (Arizona), zo’n beetje op de grens met Mexico. 
Een buurt waar ‘gang-violence and drugs related crime’ de rea-
liteit van alledag bepaalden. Mark komt uit een gezin met twee 
hardwerkende ouders en drie oudere broers. Zijn broers hielden 
hem weg bij foute vrienden en van zijn ouders kreeg hij mee dat 
je ook door hard werken ‘food on the table’ kunt krijgen en voor 
je gezin kunt zorgen. En het basketbal maakte dat hij echt kon 
ontsnappen uit ‘the getto’. Nu nog als speler, maar zijn ambitie 
is om later coach te worden. Ivica Skelin is voor hem daarin nu 
al een rolmodel. Niet alleen als basketbaldeskundige, maar ook 
als persoon en mens.

Mark speelde eerder in Nederland in Leeuwarden (samen met 
Lance Jeter). Hij bewaart uitstekende herinneringen aan die peri-
ode. Vooral de warme familiesfeer, de zorg en aandacht maakten 
dat hij het er ontzettend naar zijn zin had. Maar een prof moet 
geld verdienen en dus verkaste hij naar Oostenrijk en daarna 

naar Bretagne. Tot hun grote vreugde bleek Tayler zwanger te 
zijn. Die vreugde werd al snel overschaduwd door de niet al te 
beste organisatie bij de Franse club. Het geld was goed, maar de 
rest? ‘I don’t want to talk bad about the club’ zegt Mark. En als 
hij alleen was geweest ‘no problem’. Hij komt tenslotte uit ‘the 
getto’ en heeft eerder onder voor ons nauwelijks voor te stellen 
zo bizarre veiligheidsomstandigheden in Israël gespeeld (‘I lived 
in a safehouse over there’). Maar daar had hij niet de verantwoor-
delijkheid voor zijn vrouw en (over een tijdje) kindje. 

Dus toen zich de mogelijkheid zich aandiende om over te stap-
pen naar Donar, hoefde hij niet lang na te denken. Ook al omdat 
hij uitstekende herinneringen bewaarde aan de wedstrijden in 
Martiniplaza. De sfeer, de grote schare fans, de historie van de 
club bevielen hem toen al zo goed, dat hij bij zichzelf dacht 
‘someday I want to be part of this club’. Nu is het zover. En hij 
heeft ‘high expectations’. De spelersgroep heeft veel potentie en 
als ‘everything starts to click. And that will happen’ dan staan er 
dit seizoen nog mooie dingen te gebeuren. Was getekend: 

Mark Sanchez.

MARK SANCHEZ: 

FAMILIEMAN
Het was een loodzware training. Maar Mark Sanchez oogt fris en 
alert als ik hem tref in de lobby van MartiniPlaza. De nieuwste  
aanwinst van Donar is duidelijk in shape. 

‘SOMEDAY I wANT TO BE PART OF 
THIS CLUB. EN NU IS HET ZOvER’

GAAIKE EUwEMA 

FOTO’S: EDwIN KEIJzER
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Hoewel hij dit jaar voor het eerst in Groningen speelt, is Sean geen onbekende 
in de Nederlandse basketbalwereld. Hij speelde de afgelopen drie jaar voor ZZ 
Leiden en werd daarmee landskampioen. Dit jaar besloot hij, vanwege onzeker-
heden binnen het team van Leiden, om de overstap naar Groningen te maken. 
“Ik kende al veel spelers vanuit mijn tijd bij Leiden of vanuit het Nederlandse 
team. Ik wist dat hun mentaliteit goed was en dat er in Groningen echt serieus 
basketbal wordt gespeeld. Dit maakte de keuze gemakkelijk.” Sean startte zijn 
professionele carrière niet in Nederland maar beleefde zijn rookie year in IJs-
land. “Dat was wel zwaar. Ten eerste de sneeuw en de kou. De sneeuw kwam 
tot mijn knieën en ik had niet eens laarzen bij me”. Daarnaast speelde Sean 
voor een team van een klein stadje. “Bijna alle teams in IJsland komen uit 
de hoofdstad Reykjavik, maar mijn team speelde voor een klein stadje ergens 
in de middle of nowhere. Als je het drukke LA gewend bent echt een enorme 
overgang”. 

De overgang naar Nederland was minder groot. Sean’s moeder is half Neder-
lands en thuis aten ze stroopwafels en hagelslag. Nederlands werd er niet 
gesproken, alleen door zijn oma. “Zij schreeuwde altijd in het Nederlands 
tegen ons als ze boos was”, vertelt Sean. Samen met Ross volgt Sean nu 
Nederlandse les. “Mijn moeder is daar heel blij mee en zegt dat ik alleen maar 
Nederlands tegen haar mag praten als ik terugkom. Maar ik denk niet dat dat 
me gaat lukken. Jullie taal is echt moeilijk.” 

Sean mist zijn familie hier in Nederland. “We zijn erg close. Mijn ouders heb-
ben mij ook altijd gesteund in mijn carrière. Ze reden me overal naar toe en 
zorgden ervoor dat ik kon basketballen. Samen met mijn vader keek ik altijd 
basketbal, dan mocht ik laat opblijven”, mijmert Sean. “Mijn zusje speelde 
ook basketbal op een hoog niveau. Zij is nu assistent-coach op een college.” 
Naast zijn zusje heeft Sean nog een broer. “Hij speelde football maar hij ging 
hier niet mee door. Hij heeft nu een negen tot vijf baan. Dat leven bevalt hem 
beter.” 

Sean daarentegen houdt van het leven als topsporter en praat met veel liefde 
over basketbal. “Basketbal is het mooiste spel dat er is. Het is ‘democratisch’. 
Iedereen heeft inbreng op het veld en je moet alles een beetje kunnen. De 
grootste uitdaging vindt Sean het gefocust blijven gedurende het hele sei-
zoen. “Je moet jezelf elke keer weer pushen, juist ook als je mindere dagen 
hebt. Ik probeer dan op te staan en tegen mezelf te zeggen “Have a good day 
today, Focus”. En het beste aspect van zijn baan? “Dat is simpel. I get to play 
basketbal.”

‘HET BESTE 
ASPECT vAN 
MIJN BAAN?  
I GET TO PLAY  
BASKETBALL’

De uit Los Angeles afkomstige Sean Cunningham 
arriveerde dit jaar in Nederland met een kleine 
koffer en zijn gitaar. De hoeveelheid bagage die 
hij meebracht past bij de bescheiden indruk die de 
rustige Sean maakt in zijn appartement in Beijum.

SEAN 
CUNNINGHAM

FOCUS IS 
THE KEY  
FOR SUCCES
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“Ik kom uit Dronten, ben daar opgegroeid. Mijn ouders komen 
uit Dordrecht maar zijn op een gegeven moment op Urk terecht-
gekomen en toen in Dronten gaan wonen. Ik heb tot m’n 15e 
bij VUAS gespeeld en daarna in Zwolle, eerst bij ZAC en later 
Landstede. Ik heb heel veel geleerd bij Landstede maar ik kreeg 
in het Heren 1 team weinig speeltijd en wilde graag meer spelen. 
Daarom heb ik de overstap gemaakt naar Apollo in Amsterdam. 
Daar kon ik veel minuten maken en was zelfs een van de go-to 
guys. Tegelijk kreeg ik een fulltime baan als sales manager bij 
een softwarebedrijf. Erg pittig om die dingen te combineren, 
maar wel heel leuk. Ik had ook wat klanten in Groningen; leuk 
om die nu weer tegen te komen.

In mei, na afloop van het seizoen, was ik me aan het oriënteren 
maar er was nog niks concreets. En ik had een volledige baan op 
hbo-niveau en dat is financieel toch wat anders dan basketballen 
bij de meeste clubs in Nederland. Mijn vader (Rene Ridderhof, 
oud-teamgenoot van Martin de Vries bij Donar, red.) heeft toen 
gepolst bij Martin de Vries hoe de situatie in Groningen was. 
Daaruit kwam een uitnodiging om eens te komen praten en ik 
moet zeggen: dat was een aangename verrassing. Martin de 
Vries zag dat ik stappen gemaakt heb bij Amsterdam, dat ik een 
volwaardige eredivisiespeler was geworden. Dat was een mooi 
compliment om te krijgen. Het basketbalwereldje is vrij klein, 
dus volgt je wel; bovendien speelde ik goed in de eerste play-off-
wedstrijd tegen Donar vorig jaar, dus dan laat je ook zien dat je 
kunt spelen op dat niveau.

De coaches die ik gehad heb waren op hun manier allemaal emo-
tioneel. De verhouding met Skelin is prima. Hij is gepassioneerd 
en dat ben ik ook. Kritiek die hij heeft is nooit persoonlijk en 
ik heb liever dat hij zo emotioneel reageert dan dat ie helemaal 
niks zegt. Als je je opdrachten goed uitvoert heb je geen enkel 
probleem. Wat bij mij blijft hangen zijn vooral de speltechnische 
dingen. Dat moet ook, want als je die niet goed doet kun je 
gaan zitten. Daar is de coach heel duidelijk in. Het spelsysteem 
past me goed, het biedt veel kansen voor de schutters. Je gaat 
natuurlijk altijd kijken waar je kansen liggen en dat ziet er goed 
uit voor mij. Ik zit nu op ongeveer 19 minuten per wedstrijd en 
dat aantal bevalt me ook prima.

Ik ben blij dat ik fanatiek overkom, want ik bén ook gedreven. 
Die gedrevenheid heb ook buiten het veld, dat zit gewoon in me. 
Ik ga trouwens als het goed is twee halve dagen per week aan het 
werk bij een bedrijf in Groningen. In die baan kan ik mijn com-
merciële kwaliteiten goed kwijt. En ik ben sinds twee maanden 
vader van een dochter, dat neemt natuurlijk ook wel wat tijd.  
De moeder woont met onze dochter in Vaassen en ik ga een of 
twee keer per week naar ze toe. Het is niet optimaal maar we 
hebben het allemaal uitgebreid besproken en voor mij werkt het. 
Ik denk dat ik de juiste beslissing heb genomen.

Het is wel fijn dat ik mijn vader als klankbord heb. Hij heeft ook 
bij meerdere teams gespeeld; hij had wel een wat hoger niveau, 
maar onze omstandigheden zijn goed vergelijkbaar. Je toekomst 
als basketballer is namelijk altijd onzeker. Als je twee jaar gele-
den gezegd had dat ik hier bij Donar zou spelen had ik het zelf 
niet geloofd. Je ziet zoveel onverwachte dingen gebeuren, dus ik 
haal er alles uit en zie wel hoe het verder loopt.

Daarom is het mooi dat ik een goede opleiding heb gehad en 
ook al werkervaring heb opgedaan. Vooral in Amsterdam heb ik 
gemerkt dat bedrijven het wel waarderen als je een topsport-
achtergrond hebt, want dat zegt vaak iets over je gedrevenheid. 
Mijn doel is om uiteindelijk mijn eigen bedrijfje te hebben, als 
zzp-er aan de slag te gaan. Maar goed, dat is allemaal mooi 
om over na te denken, voorlopig ben ik nog lang niet klaar met 
basketbal. Als het kan wil ik zeker nog een aantal jaren doorgaan 
op dit niveau.

Tot nu toe gaat het best aardig. Ik kan doen waarvoor ik gehaald 
ben: driepunters schieten, goed verdedigen en hard werken. Ik 
ben zelf nooit tevreden maar ik zie wel een stijgende lijn. Ervan 
genieten, veel leren en het maximale er uit halen. Ik ben nu 25 
dus ik ben geen aankomend talent meer.

Op de trainingen doe ik precies hetzelfde als in de wedstrijden, 
alleen wat meer, omdat je vaker de bal hebt. Ik werk aan pick 
and roll situaties, leer mijn kansen zien en probeer completer 
te worden als speler. Het team loopt lekker en met Lance erbij 
hebben we wat meer mogelijkheden. Eventuele concurrentie voor 
mijn positie vind ik niet interessant. Ik maak me daar niet druk 
over. Ik probeer gewoon zelf beter te gaan spelen, waardoor het 
team beter wordt en dan zie ik het vanzelf wel. Donar is uitein-
delijk wel een contender voor de titel, dus het is logisch dat ze 
goeie jongens binnenhalen.

Aanvallend hebben we veel wapens, maar we moeten wel leren 
om beter met ons balbezit om te gaan. Tegen Landstede en Den 
Helder hebben we de bal te vaak weggegooid. Als we dat kunnen 
controleren dan doen we echt mee. Leiden en Den Bosch zijn 
goeie teams, maar uiteindelijk moet je van iedereen winnen om 
kampioen te worden. En dat klinkt natuurlijk veel simpeler dan 
het in werkelijkheid is.

Mark Ridderhof was voor veel fans niet de eerste naam waar ze aan 
dachten als versterking voor Donar. Maar ze hebben de 25-jarige 
Drontenaar inmiddels leren kennen als fanatiek, hardwerkend in de 
defensie en gezegend met een behoorlijke driepunter, eigenschap-
pen die er in Martiniplaza ingaan als Groninger koek. Toch komt 
Mark zowel binnen als buiten het veld relaxed over en communi-
ceert hij gemakkelijk, wat ongetwijfeld iets te maken heeft met zijn 
commerciële achtergrond.

MARK  
RIDDERHOF

‘ALLES ERUIT 
HALEN wAT  

ERIN ZIT’
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Regelmatig begon hij als startende point-guard bij Donar en deed 
dat zeer verdienstelijk. Het basketbal is er bij hem met de paple-
pel ingegoten. ‘Basketbal is de enige sport waar ik ooit aan heb 
gedaan. Mijn vader speelde basketbal dus ik was al snel besmet 
met dit geweldige virus. Ik was zeven jaar toen er via school een 
cursus basketbal werd gegeven. Samen met Daan Löwik ben ik 
begonnen en zie waar ik nu sta’.  

Maarten is een echt basketbaldier en wil alleen maar beter 
worden. ‘Echte voorbeelden in deze sport heb ik niet maar ik leer 
veel van mijn teamgenoten en naar het kijken van grote spelers 
in de top van Europa of in de NBA. Het is mijn lust en mijn le-
ven. Sterker nog, basketbal is echt mijn leven. Naast het spelen 
van de wedstrijden en de trainingen probeer ik zo veel mogelijk 
te rusten en goed voor mezelf te zorgen. Het kost een hoop 
energie dus de balans moet kloppen. In het begin was het spelen 
op dit niveau voor mij best lastig want je moet er ook veel voor 
laten. Nu gaat het me steeds makkelijker af en het belangrijkste 
van alles is, ik vind het leuk en heb er plezier in. Je bent maar 
met één ding bezig, de rest is minder belangrijk. De volledige 
focus op de sport en daar elke dag beter in worden. Daarnaast 
zie en spreek ik regelmatig af met vrienden. Dat vind ik ook heel 
belangrijk’. 

In zijn carrière in Groningen heeft hij al het één en ander be-
reikt. Wat waren jouw persoonlijke hoogtepunten?  ‘Als eerste 
mijn debuut in de eredivisie. Dat was zeker een mijlpaal en zal 
ik nooit weer vergeten. Daar begon het allemaal op dit niveau. 
Daarnaast natuurlijk het winnen van de dubbel afgelopen 
seizoen. De Beker en het landskampioenschap, er zijn weinig 
basketballers die dat kunnen zeggen. Dat is waar je het allemaal 
voor doet, het winnen van prijzen. Ik hoop ook dat er nog veel 
prijzen mogen volgen. Een ander hoogtepunt voor mij was mijn 
eerste wedstrijd in het Nederlands team, onder 18. Trots om 
mijn land te mogen vertegenwoordigen. Dat wil ik graag veel 
vaker doen’.

Maarten ziet dat de kansen er nu voor hem liggen. Een mooie 
uitdaging. ‘Ik moet nog veel leren en het belangrijkste voor mij 
nu is dat ik meer de leiding neem in het veld. Voor mijn positie 
is dat erg belangrijk. Dat is iets waar ik in moet groeien en geluk-
kig heb ik nu die kans’.

‘vOLLEDIGE FOCUS OP DE 
SPORT EN DAAR ELKE DAG 
BETER IN wORDEN’

In december wordt hij 20 jaar. 
Een jonge basketballer die bij 
Donar de kans nu heeft om een 
grote speler te gaan worden.  
Vorig jaar kreeg hij soms een 
paar speelminuten om zijn kun-
sten te laten zien. Dit seizoen 
begon voor hem heel anders.

MAARTEN 
BOUwKNECHT
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Hoe mooi kan het zijn! Je wordt in het seizoen nadat 
je gerevalideerd bent van je ernstige knieblessure  
gevraagd om te spelen in het Eredivisie team van 
Donar!  

Dat gebeurde Bas Veenstra de afgelopen zomer.  
De op 7 juni 1995 in Zwolle geboren forward is 
met zijn 19 jaar de jongste speler binnen het team 
van Donar. Bas mag dan wel de jongste van het stel 
zijn, maar hij is zeker niet zomaar een basketballer. 
Tijdens zijn basketbalopleiding, die hij voor een 
groot deel in Groningen doorliep, groeide hij uit 
tot één van de grootste basketbaltalenten van zijn 
lichting.

Het scheuren van zijn voorste kruisband tijdens 
een training met de Under18 selectie van het 
Nederlands team gooide in de zomer van 2013 roet 
in het eten. “Eigenlijk kwam die blessure plan-
nings-technisch achteraf gezien wel op een gunstig 
moment. Ik had nu na de revalidatie van 9 maan-
den mooi nog even 3 maanden over om goed op 
kracht en conditie te komen.” Een nuchtere analy-
se van Bas over zijn blessureperiode, die niet altijd 
even makkelijk was. En toch bekeek Bas het zeker 
niet van de sombere kant. “Ja, de eerste zes weken 
is wel een beetje frustrerend, maar daarna kun je 
weer stukje bij beetje opbouwen. Ik kon toen al vrij 
snel weer de zaal in om een balletje te schieten.” 
De neiging om op dat moment al meer te doen was 
er zeker wel. Van de buitenkant mag Bas dan wel 
een rustige beheerste jongeman lijken, inwendig 
heerst er een geldingsdrang. Zeker binnen het bas-
ketbalveld. “Ik ben nooit tevreden met mijn eigen 
basketbalspel, maar soms je moet verstandig zijn”. 
Met dat laatste doelde hij op zijn herstel periode. 
“Je kunt niet meteen alles doen wat je graag wilt”. 
Stukje bij beetje opbouwen was de opdracht van de 
fysiotherapeut die hem intensief begeleidde tijdens 
zijn herstel. “Maar als je eenmaal de bal weer 
aanraakt, dan wil je meer…”

‘ALS JE  
EENMAAL  
DE BAL WEER 
AANRAAKT, 
DAN wIL JE 
MEER…’

Het talent van Bas bleef ook buiten de landsgrenzen niet onopgemerkt. Al 
op jonge leeftijd werd hij opgemerkt door buitenlandse scouts. “Het mooiste 
moment uit mijn basketbalcarrière was toen ik voor een try-out gevraagd werd 
door FC Barcelona. De scouts van de basketbaltak van de omnivereniging uit 
Barcelona hadden hem opgemerkt. “Ik speelde mee op een toernooi in Am-
sterdam toen ik werd gevraagd of ik niet eens in Barcelona mee wilde doen. 
Het kostte me geen moeite om daar ja tegen te zeggen”. Twee jaar eerder, in 
zijn 13e levensjaar, werd hij ook al eens gevraagd door talentspotters van Real 
Madrid om de jeugdopleiding in Madrid te volgen. “Dat vonden mijn ouders 
op dat moment niet een heel goed plan. Hun zoon op zo’n jonge leeftijd alleen 
in Spanje leek ze geen verstandige keuze.” Twee jaar later dus wel in Barce-
lona. “Als je dan ziet hoe het basketbal daar leeft! Dat is echt geweldig. Zelfs 
tijdens de trainingen zaten er volle tribunes. Heel bijzonder om meegemaakt 
te hebben.” Helaas leverde de try-out geen plek op in de selectie; het bleef stil 
vanuit Barcelona. Maar de ervaring gaat mee in de tas met basketbal-beleve-
nissen en staat tot nu toe bovenaan de lijst!

“Nu op weg naar de volgende hoogtepunten!” was dan ook een perfect  
passende afsluiting van de positief ingestelde jongste speler van Donar zelf: 
Bas Veenstra. 

BAS 
vEENSTRA
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“Basketbal was niet mijn eerste liefde, dat was honk-
bal. Dat speelde mijn vader en hij was best teleur-
gesteld toen ik stopte. Maar ik was gewoon niet zo 
goed. In basketbal wel. En dat werd al snel mijn grote 
liefde”, vertelt DeJuan Wright.
 
Vanaf zijn tiende speelt DeJuan basketbal. Het 
heeft hem geholpen ‘out of trouble’ te blijven. 
DeJuan is geboren in Detroit. “Dat is één van de 
gevaarlijkste steden van Amerika. In mijn buurt 
kwamen veel van mijn vrienden in de problemen. 
Ik ben zelfs een aantal vrienden daaraan verloren. 
Mijn geluk is dat mijn ouders ervoor zorgden dat 
ik altijd bleef sporten, zodat ik me daar op kon 
focussen.”

Toch ging het ook bij DeJuan even fout. “Toen 
ik veertien, vijftien, zestien was raakte ik ook in 
de problemen. Ik was zelf geen ‘troublemaker’ 
maar ging wel om met de ‘foute’ mensen. Daarom 
werd ik uit mijn basketbalteam gezet. Ik zat thuis 
op de bank toen mijn team kampioen werd. ‘It 
really hurt’. Maar het was ook een openbaring. Ik 
realiseerde me dat je je eigen persoon moet zijn, 
geen volger. Daarna was ik nog meer toegewijd aan 
basketbal. Ik was altijd in de sportzaal, van ’s och-
tend tien uur tot ’s avonds tien uur”, vertelt DeJuan 
openhartig. Dit werd mogelijk gemaakt door een 
mentor van DeJuan’s school. “Hij had een eigen 
sportzaal en opende die speciaal voor mij, zodat ik 
altijd kon basketballen. Hij is ook degene die met 
scouts praatte en mij pushte om verder te gaan met 
basketbal. Ik heb veel aan hem te danken.” 

Hoewel opgroeien in Detroit niet altijd gemakkelijk 
was, wil DeJuan zeker terugkeren. Samen met een 
vriend die momenteel profbasketballer in Italië is, 
wil hij aantal franchises starten in Detroit. “We 
lezen elke maand dezelfde ‘business boeken’.  
We proberen vijf per week te lezen, maar het zijn 
wel dunne boeken hoor”, vertelt hij lachend. Zoveel 
lezen naast basketbal is best zwaar, maar DeJuan 
weet waar hij het voor doet. “Ik vind het belangrijk 
om iets terug de doen voor mijn stad, om de stad 
te verbeteren. Ik vind dat ik dit verplicht ben.” 
Deze drang tot verbetering van de stad komt ook 
voort uit het feit dat de hele familie van DeJu-
an nog in Detroit woont. Hij komt uit een grote 
familie, de moeder van DeJuan heeft maar liefst 
zeventien broers en zussen. “Mijn oom en tantes 
en neven en nichten wonen allemaal daar. We zijn 
erg close”. Het missen van zijn familie viel hem 
tijdens zijn rookie year in Den-Bosch zwaar.  
“Ik dacht, ik kan dit niet, ik wilde mijn manager 
bellen om te zeggen dat ik niet meer wilde. Alles 
was zo anders en nieuw. Je ziet de Nederlandse 

‘IK ZAT THUIS OP DE BANK 
TOEN MIJN TEAM KAMPIOEN 
wERD. IT REALLY HURT’

spelers wel naar hun familie gaan, zij hebben wel mensen die naar wedstrijden 
komen kijken, maar zelf heb je niemand. Maar uiteindelijk weet je waarom je 
het doet: je houdt van basketbal.”

Naast Den Bosch speelde DeJuan ook voor Leiden en tussendoor voor Lille 
in Frankrijk, maar daar kreeg hij problemen met het bestuur. “Op het veld 
presteerde ik goed, maar de voorzieningen daar waren slecht. Ik had niet eens 
een gasfornuis. Als je ver van huis bent en er is niemand die je wil helpen, is 
het erg zwaar. In Groningen is dat gelukkig veel beter geregeld”, zegt DeJuan 
wijzend op zijn ruime woning, mét gasfornuis, in Beijum.

Het komende seizoen ziet DeJuan positief tegemoet. “We hebben wat tegen-
slagen gehad, blessures, te weinig spelers, maar ik zie het team groeien. Dat is 
eigenlijk wat ik het mooiste vind aan basketbal, om een team te zien groeien. 
We worden steeds beter. Ik verwacht dat het een great seizoen gaat worden.”

DEJUAN wRIGHT
DANKZIJ BASKETBAL OUT OF TROUBLE
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De 2.03m lange teamcaptain Ross Bekkering maakte 
vorig jaar een onuitwisbare indruk op het publiek 
door een wedstrijd uit te spelen met twee missende 
voortanden. Dit doorzettingsvermogen is onderdeel 
van zijn karakter, hard werken is zijn way of life, 
vertelt hij tijdens een openhartig interview. We 
ontmoeten elkaar op zijn verzoek in de lobby van het 
Martini-hotel. Hij heeft goede herinneringen aan het 
hotel. Zijn familie verbleef hier toen ze hem opkwa-
men zoeken vanuit Canada. 

“Toen mijn vader emigreerde had hij natuurlijk 
nooit verwacht dat zijn twee zoons 25 minuten 
rijden van waar hij geboren is zouden basket-
ballen. Als hij hier is kan hij zijn dialect weer 
oefenen. That’s just so awesome to him”, ver-
telt de sympathieke Ross la- chend.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Op zevenjarige leeftijd emigreerde zijn vader met 
zijn twaalf broers en zussen naar Canada vanuit 
het Drentse Nieuw-Buinen. “Ze waren op zoek 
naar een beter leven, ze wilden hoger op de sociale 
ladder komen te staan”, vertelt Ross. De realiteit 
viel tegen. “Mijn familie had in Nederland een 
eigen boerderij maar eenmaal daar moesten ze 
bij iemand op het land wonen. Ze hadden twee 
kamers, één voor de meisjes en één voor mijn 
grootouders. De jongens moesten met zijn zeve-
nen in een schuur slapen”, vertelt Ross. Doordat 
elk kind het geld inleverde dat ze op de boerde-
rij verdienden, konden de grootouders van Ross 
uiteindelijk een eigen boerderij kopen. Zo klom 

de familie langzaam op. “Mijn vader heeft altijd 
hard moeten werken en ook mijn moeder komt uit 
een arm gezin. Maar het is, door hard te werken, 
toch goed gekomen. Mijn vader heeft nu een eigen 
cattle ranch”, vertelt Ross trots.

“Als je iets wil, moet je bereid zijn om hard te 
werken. Dat heb ik meegekregen vanuit mijn 
familie”. Hard werken heeft hij zelf ook 
altijd gedaan. Zo combineerde Ross een 
business studie in Calgary met bas-
ketbal. “Dat was wel zwaar. Ik moest 
hard werken voor basketbal, dedicate 
myself. Daarnaast moest ik ook nog 
studeren. Ik had betere cijfers 
kunnen halen, maar je hebt 
helaas maar zoveel uren in een 
dag. Basketbal was echt mijn 
prioriteit.”

In Nederland studeert Ross ook, al is het op een 
andere manier. Ross Bekkering spreekt namelijk 
al een aardig woordje Nederlands. Hij kreeg dit 
niet van huis uit mee. “Mijn ouders spraken geen 
Nederlands met ons, alleen als ze, hoe zeg je dat, 
‘geheimpjes’ hadden”. De aanvoerder krijgt nu 
elke week Nederlandse les. “Ik hou er van om een 
uitdaging te hebben naast basketbal, dat houdt je 
geest scherp.” 

ROSS BEKKERING

HARD WERKEN 
ALS EEN WAY 
OF LIFE

Ross voelt zich na vier jaar goed thuis in Neder-
land. “Ik ben niet Nederlands opgevoed, maar ik 
heb wel wat van mijn Nederlandse roots meegekre-
gen. We aten thuis bijvoorbeeld dropjes en stroop-
wafels”, vertelt Ross. Hoewel hij zich hier thuis 
voelt, is er wel één groot gemis: zijn vrouw Carli. 
“Haar te moeten missen is de grootste uitdaging 

voor mij tijdens mijn basketbalcarrière. Ik 
probeer elke dag contact te hebben, 

ook al is het soms maar kort. Zo 
zorgen we dat onze levens met 

elkaar verbonden blijven.” 

Naast zijn vrouw mist Ross 
zijn familie, met wie hij erg close is. 
“Ik kom uit een echte basketbalfami-
lie. Mijn zussen speelden en mijn broer 
Henry natuurlijk ook. Mijn ene zus heeft 
zelfs nog even in de Nederlandse eredivi-
sie gespeeld”, vertelt Ross trots. Ross bewaart erg 
goede herinneringen aan de tijd dat hij samen met 
zijn broer Henry Bekkering speelde bij de Matrixx 
Magixx in Nijmegen. “Het was echt bijzonder om 
samen te spelen. Om dat samen mee te mogen 
maken.” Zijn broer speelde ook een grote rol in zijn 
succes. “Hij was ouder dan ik en ik moest altijd 
tegen hem opboksen. Ik wilde net zo goed zijn als 
hij, dat was hard werken”, vertelt Ross. 

Het succes van vorig seizoen verklaart Ross vanuit 
de wilskracht van het team. “We hadden een sterke 
wil om te winnen, we geloofden in ons zelf. We 
waren mentaal sterk. Toen we 2-0 achter stonden 
in de play-offs bleven we geloven in de winst. Maar 
het allerbelangrijkste was dat we hard werkten.  

Eigenlijk is dat ook het simpelste: hard werken. 
Daar heb je zelf de controle over.” 

Ross is dit jaar voor het eerst aanvoerder. Hij  
beschrijft zichzelf als een directe maar ook vriende-
lijke leider. “Je moet laten zien dat je geen kloot-
zak bent, maar wel eerlijk kunnen zijn. Daarnaast 
vind ik het belangrijk om een goed voorbeeld te 
zijn, door altijd gefocust te zijn tijdens de wedstrij-
den en trainingen.” 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

Dat dit seizoen een uitdaging zou worden, wist 
Ross toen hij de beslissing nam om weer naar Gro-
ningen te komen. “Maar de lagere verwachtingen 
zijn juist een uitdaging. Het is mooi om te zien wat 
er dan kan gebeuren.  

Ik zie het team hechter worden, er zijn geen grote 
ego’s”. Hij maakt zich niet druk over de moeizame 
start van het team door blessures. “Het is een lang 
seizoen. Je moet je focussen op de dingen waar je 
controle op hebt.”

Tot slot heeft Ross nog een advies aan jonge spor-
ters en voor iedereen die iets wil bereiken. “Geniet 
van wat je doet. Doe het voor jezelf, voor de juiste 
redenen en niet voor anderen. Werk hard en heb de 
moed om te doen wat je echt wil.” 
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SINDS EEN AANTAL JAREN BESTAAT DE JUNIORCLUBDe JuniorClub is een snelgroeiende fanclub voor kinderen die van  Donar en basketbal houden. Iedereen van 4 – 14 jaar is welkom als lid. Je ontvangt elke maand onze digitale nieuwsbrief, met daarin alle laatste nieuwtjes, prijsvragen en een interview met één van de spelers.

En natuurlijk organiseren we weer tal van activiteiten gedurende het basketbal seizoen.Een groot succes was vorig seizoen ons bezoek aan de uitwedstrijd in Zwolle.Maar ook de uitwisseling met FC Groningen, het bowlen en het bezoek aan de Hanos waren een groot succes. Deze activiteiten zijn voor leden meestal gratis, en vaak mag er ook nog een vriend(innetje) mee.

ACTIvITEITEN SEIZOEN 2014-2015
Ook dit seizoen gaan we weer een uitwisseling doen met FC Groningen,  we hebben een meet & greet met de spelers, en we gaan naar de bioscoop. 

LID ZIJN HEEFT MEER vOORDELEN!
Naast het deelnemen aan de activiteiten, word je ook uitgenodigd om mee te lopen in de Line up. Tijdens de opkomst van de spelers loop je met de cheerleaders en onze mascotte Thunder mee het veld op. Alle spelers begroeten je vervolgens met een high five als zij het veld op komen.

KINDERFEESTJES 
Naast lid worden van de JuniorClub kunnen kinderen ook hun kinder-feestje vieren bij Donar! Je krijgt een korte clinic op het veld, speluitleg in de persruimte, je mag onbeperkt frietjes eten in het restaurant en uiteraard de wedstrijd kijken! Na afloop krijg iedereen een klein  cadeautje mee naar huis. Kosten € 13,50 voor kinderen en € 18,50  voor volwassene.

Lid worden van de JuniorClub kost € 10,- per kind per seizoen.

Lid worden is makkelijk. Je mailt naar juniorclub@donar.nl. Ook staan wij tijdens wedstrijden in het weekend met een stand in de hal.  Vermeld bij opgave je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres, dan krijg je je pasje snel thuis gestuurd. We hopen je gauw te  verwelkomen als lid van de JuniorClub!

FOTO: EDwIN KEIJzER
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Hans Besselink is de vraagbaak, het aanspreekpunt 
en de ‘verbindingsofficier’ voor en tussen spelers, 
coaches, medische staf, managementbureau en 
instanties. Je kunt het zo gek niet bedenken of 
het gaat via Hans. En hij maakt dan ook de meest 
vreemde dingen mee. Helaas op deze plek geen 
sappige anekdotes, want Hans is bovenal ook een 
vertrouwenspersoon voor de spelers en dat ver-
trouwen kan en mag je niet beschamen natuurlijk. 
Jammer genoeg. 

Nou vooruit, eentje dan. Speler x (heel groot en 
breed) kreeg kiespijn maar was enorm bang voor 
de tandarts. Op een gegeven moment was de pijn 
zo hevig (en zijn spel zo beroerd) dat hij besloot 
zichzelf te helpen met behulp van een schroe-
vendraaier. Een dag later moest Hans zijn hand 
(maatje kolenschop) vasthouden in de operatie-
kamer. Letterlijk, tot groot vermaak van artsen en 
verpleegkundigen.  

Nog eentje? Speler y (ook heel groot en breed) had 
goed begrepen dat er op de rondweg veel camera’s 
stonden en dat hij zich dus keurig aan de maxi-

mum snelheid moest houden. Hans kreeg een 
telefoontje dat y bij Winschoten door de politie van 
de A7 was gehaald omdat hij met 60 km per uur 
richting Duitsland tufte, onderwijl andere wegge-
bruikers met brede armgebaren manend om minder 
hard te rijden.  
 
Voor spelers is hij vaak de eerste en laatste verte-
genwoordiger van de club die ze zien en spreken. 
Meestal op Schiphol. En dat schept een band. 
Hans gaat best wel ver in zijn betrokkenheid. Zo is 
het geen uitzondering dat spelers bij hem logeren 
als ze bijvoorbeeld aan het revalideren zijn. Of even 
weer een warm thuis nodig hebben. 

Veel jonge (en met name de buitenlandse) spelers 
wonen vaak voor de eerste keer van hun leven 
zelfstandig en ook nog eens ver van huis en haard. 
Met alle risico’s van dien. Hans probeert een oogje 
op ze te houden en ze te behoeden voor de vele 
verleidingen. Dat lukt natuurlijk niet altijd. Maar 
die anekdotes zijn voor later in zijn memoires. Ook 
dan geanonimiseerd. Want ‘what happens in the 
locker-room, stays in the locker-room’.

‘Maar dat is nou juist ook de charme’ is de slotzin van teammanager Hans Besselink. 
Het is een mooie rustige herfstmorgen als ik hem spreek in Kaap Hoorn, maar Hans 
maakt toch een licht verwilderde indruk. En dat is geen wonder, begrijp ik naarmate 
het gesprek vordert. 

HANS  
BESSELINK

‘HET ZIJN  
SOMS NET 
KLEINE  
KINDEREN’
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SPEELSCHEMA DUTCH TALENT LEAGUE

GUARD

MAARTEN 
BOUWKNECHT

185 CM / 14-12-94

4

FORwARD

IRwIN  
FLUONIA

196 CM / 17-06-94

5

FORwARD

SJOERD  
KOOPMANS

191 CM / 01-08-97

6

GUARD

DAAN 
LÖwIK

181 CM / 27-02-95

7

CENTER

DAAN 
MARING

201 CM / 21-09-95

8

CENTER

CHIEM VAN 
MILTENBURG

203 CM / 10-03-97

9

FORwARD

JACQUES 
NDAYISENGA

195 CM / 11-10-98

10

FORwARD

NIEK 
NIEBOER

188 CM / 18-11-95

11

GUARD

ERIC 
PEUTZ

192 CM / 26-02-95

12

GUARD

LEEROY  
PINAS

182 CM / 29-07-95

13

CENTER

BENNY vAN 
DER REIJDEN

209 CM / 01-07-94

14

GUARD

TOMMY  
ROSSEN

180 CM / 23-07-96

15

FORwARD

BAS 
vEENSTRA

202 CM / 07-06-95

16

GUARD

LORAN  
vRIELINK

180 CM / 12-02-92

17

FORwARD

OLAF  
DE vRIES

194 CM / 27-08-94

18

GUARD

TIM  
DE vRIES

190 CM / 04-12-97

19

FORwARD

ATZE  
wAALKENS

196 CM / 16-08-95

20
STAFF

COACH 
ANJO MEKEL 
 
COACH 
BART PRAK 
 
COACH 
JAN STALMAN 
 
SCOUT
LINDA HOFMAN

DONAR U24 1

PORT OF DEN HELDER KINGS U24 1

DONAR U24 1

LOKOMOTIEF HEREN U24 1

DONAR U24 1

BS WEERT U24 1

BC APOLLO A’DAM U24 1

DONAR U24 1

SPM SHOETERS DEN BOSCH U24 1

DONAR U24 1

DONAR U24 1

UBALL U24 1

DONAR U24 1

DONAR U24 1

DONAR U24 1

ROTTERDAM BASKETBAL U24 1

DONAR U24 1

LANDSTEDE ZwOLLE U24 1

za 27-09-14

vr 17-10-14

zo 26-10-14

zo 02-11-14

vr 07-11-14

za 15-11-14

vr 21-11-14

vr 28-11-14

zo 07-12-14

zo 14-12-14

zo 25-01-15

zo 01-02-15

zo 08-02-15

vr 27-02-15

zo 08-03-15

vr 13-03-15

za 21-03-15

vr 27-03-15

DATUM TIJD THUIS UIT WAAR

16:00

19:30

12:30

16:30

- 

15:45

20:00

21:15

13:00

12:30

12:30

18:00

12:30

21:15

12:30

21:00

12:00

19:00

ZZ LEIDEN  U24 1

DONAR U24 1

UBALL  U24 1

DONAR U24 1

HARLEM LAKERS

DONAR U24 1

DONAR U24 1

ROTTERDAM BASKETBAL  U24 1

DONAR U24 1

LANDSTEDE ZwOLLE  U24 1

PORT OF DEN HELDER KINGS U24 1

DONAR U24 1

LOKOMOTIEF U24 1

BS wEERT U24 1

BC APOLLO A’DAM U24 1

DONAR U24 1

SPM SHOETERS DEN BOSCH U24 1

DONAR U24 1

MARTINIPLAZA

SPORTCENTER

WILLEM-ALEXANDER SPORTCENTRUM

vAN ZwEEDENHAL

ONBEKEND

BOSHOvEN

APOLLOHAL

vINKHUIZEN

DE MAASPOORT

wILLEM-ALEXANDER SPORTCENTRUM

wILLEM-ALEXANDER SPORTCENTRUM

GALGENwAARD

wILLEM-ALEXANDER SPORTCENTRUM

vINKHUIZEN

wILLEM-ALEXANDER SPORTCENTRUM

ALEXANDERHAL

vINKHUIZEN

TOPSPORTHAL ABC
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Dat Donar niet alleen de top voor ogen heeft, blijkt 
wel uit het GasTerra Health Energizers! Project.  
De club is zich bewust van de maatschappelijke func-
tie die ze in Groningen en omstreken heeft. Binnen 
deze rol is aandacht voor de gezondheid van de jeugd 
essentieel. En hierbij gaat het niet alleen om sporten 
en bewegen, het gaat er ook om de jeugd bewust te 
maken van het belang van een gezonde levensstijl. 
Daarom is ze, naast de 100-en “gewone” clinics die 
ze al jaar en dag verzorgt, een aantal jaren geleden 
ook begonnen met het project Health Energizers!  
Met ingang van dit seizoen is de naam GasTerra aan 
dit project verbonden. 

GASTERRA HEALTH ENERGIZERS! CLINICS
GasTerra Health Energizers! organiseert gedurende 
het basketbalseizoen maandelijks een clinic met 
een plaatselijke basketbalclub voor leerlingen van 
de omliggende scholen. Het Huis voor de Sport 
Groningen is hierin een belangrijke partner. De 
clinic bestaat uit een basketbaltraining van spelers 
en/of coaches van de Donar. Hierbij staat sport 
en bewegen centraal, de kinderen worden uitge-
daagd tot actieve deelname en plezier daarin. Na 
de clinic volgt een presentatie over gezondheid en 

bewegen, waarbij ook zaken als respect, normen & 
waarden en discipline aan de orde komen. Vooral 
de aanwezigheid van de spelers maakt hierbij grote 
indruk op de kinderen, juist ook door hun verhalen 
over wat ze allemaal hebben moeten doen en laten 
om de top te bereiken. 

GASTERRA HEALTH ENERGIZERS! KAMP
In de krokusvakantie biedt GasTerra Health Ener-
gizers! aan 15 kinderen de gelegenheid om deel te 
nemen aan een basketbalkamp. Dit kamp is vooral 
bedoeld voor kinderen van ouders die een lidmaat-
schap van een sportvereniging niet of nauwelijks 
kunnen betalen. Ook tijdens dit kamp staan sport, 
bewegen, teamgevoel en een gezonde levensstijl 
centraal. De kampen van de afgelopen drie jaar 
waren voor de deelnemers onvergetelijk.

GASTERRA HEALTH ENERGIZERS!  
PARTNERS
GasTerra Health Energizers! is altijd op zoek naar 
partners. U kunt met uw bedrijf participeren in 
GasTerra Health Energizers! en daarmee laten 
zien dat u inhoud geeft aan uw maatschappelijke 
verantwoordelijkheid.

GASTERRA HEALTH ENERGIZERS!  
DONAR BASKETBAL MET EEN +

ONDER DE NAAM 

‘GASTERRA 

HEALTH ENERGI-

ZERS!’ ZORGEN 

wE SAMEN vOOR 

EEN JEUGD DIE 

ZICH BEwUST IS 

vAN HET BELANG 

vAN BEwEGING 

EN EEN GEZONDE 

LEEFSTIJL.
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Noblesse oblige en daarom is Donar niet alleen 
sportief maar ook maatschappelijk actief. Voor 
ons is deze maatschappelijke betrokkenheid geen 
window-dressing maar echt en natuurlijk. We 
krijgen zoveel support van onze omgeving, van onze 
fans, van onze sponsoren dat we het niet meer 
dan logisch vinden om naast topbasketbal ook nog 
iets anders terug te geven aan de samenleving.  
Dat doen we via het GasTerra Health-Energizers 
programma (zie pagina 49), en dat doen we door 
het geven van een groot aantal clinics. De afgelo-
pen jaren waren dat er meer dan 300 per seizoen, 
waarmee we elk jaar meer dan 5000 kinderen een 
onvergetelijke basketballes hebben kunnen geven. 
Dit seizoen kunnen we dankzij een bijdrage van de 
NAM ons clinicprogramma in de gemeenten Ap-
pingedam, Bedum, Delfzijl, De Marne, Eemsmond, 
Loppersum, Slochteren, Ten Boer en Winsum een 
extra impuls geven. 

Bij onze clinics zoeken we aansluiting met de 
lokale basketbalverenigingen: we hopen dat de kin-
deren die door de clinics enthousiast zijn geworden 
over onze mooie sport gemakkelijk doorstromen 
naar deze verenigingen.

Veel van de activiteiten die we voor onze BBC orga-
niseren hebben een maatschappelijke component. 
Dat komt omdat we als club graag de samenwer-
king met organisaties en bedrijven zoeken voor wie 
maatschappelijk verantwoord ondernemen heel 
belangrijk is. Dat zien we heel sterk terug bij de 
bedrijven achter de Energy Valley Top Club, waar 
we als Donar ook deel van uitmaken (zie pagina 9). 

De nieuwste loot aan onze maatschappelijke 
stam is het Donarfonds. Dit fonds heeft tot doel 
een bijdrage te leveren aan de gezondheid van 
de jeugd in de provincies Groningen, Drenthe en 
Fryslân (waarbij het zwaartepunt ligt in en rond de 
stad Groningen), door de jeugd te stimuleren om 
te bewegen en natuurlijk vooral te basketballen. 
Met name buurtgerichte activiteiten van en door 
bewoners kunnen rekenen op een steuntje in de 
rug. Dit fonds heeft de ANBI-status, zodat het voor 
een ieder mogelijk is om met belastingaftrek te 
schenken aan dit fonds. De jaarlijkse bijdrage van 
Donar zal bestaan uit een deel van de recette van 
de Play Off-wedstrijden.  

MEER DAN  
BASKETBAL ALLEEN

Donar is meer dan een basketbalclub. Voor veel mensen is het een stukje van hun identiteit. En MartiniPlaza 
een stukje thuis. Voor Stad en Ommeland is Donar een uithangbord, het bewijs dat het hier geen saaie bedoe-
ning is, maar een plek waar je goed kunt presteren, lekker kunt wonen en je niet hoeft te vervelen. Waar je 
trots op kunt zijn. 
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DE JEUGD  
STIMULEREN 
OM TE  
BEwEGEN 
EN NATUUR-
LIJK vOORAL 
TE BASKET-
BALLEN
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Iris, hoe is het Legacy Dance Team ontstaan?
 “Het team is onder deze naam zo’n anderhalf jaar geleden ontstaan uit een 
vorig dance-team. We zijn met 6 danseressen van dat team begonnen, hebben 
audities gehouden en inmiddels hebben we een groep van 25 danseressen.” 

Op wat voor evenementen treden jullie op?
“Allereerst natuurlijk bij de thuiswedstrijden van Donar! Maar daarnaast doen 
we allerlei andere optredens, zowel nationaal als internationaal. Zo zijn we bij 
de International Dutch Supercross, zaalvoetbaltoernooien en American Foot-
ball. Afgelopen oktober zijn we met het team voor de vierde keer naar China 
geweest, waar we bij een basketbaltoernooi in verschillende steden hebben 
opgetreden”. 

Wat is je rol binnen het Legacy Dance Team?
“Samen met Cheryl Tualena, de eigenaresse van danschool The Legacy in 
Delfzijl, ben ik ‘captain’ van het team. Ik verzin samen met een aantal an-
deren de dansen, zorg voor de leiding binnen het team tijdens optredens en 
trainingen en ga langs afspraken met sponsoren en opdrachtgevers. Dit doe ik 
in samenwerking met Cheryl. Verder proberen wij zelf ook zoveel mogelijk mee 
te dansen, want dat is en blijft onze passie”.

Hoe ervaren jullie je inbreng bij de wedstrijden van Donar?
“Wedstrijden van Donar zijn altijd leuk. Onze rol is het brengen van entertain-
ment tijdens de wedstrijd. Na ieder optreden staan we direct weer klaar voor 
de volgende, want je weet nooit wanneer de volgende time-out zal komen. 
Omdat we goed moeten opletten wanneer er een time-out is, zien we eigenlijk 
de hele wedstrijd en krijgen dus ook veel van de wedstrijdspanning mee. Die 
spanning is vooral intens tijdens de play-offs, het afgelopen seizoen hebben 
we echt genoten van mooi basketbal. Het hoogtepunt van ons werk bij Donar 
vind ik toch wel de beide keren dat ik heb meegemaakt dat we landskampioen 
werden. De spanning in die laatste wedstrijden en dan de huldiging op de 
Grote Markt, dat waren toch wel heel speciale momenten”. 

Jullie stralen veel plezier uit tijdens jullie optredens, is dat gespeeld?
“Nee, zeker niet! We hebben er echt veel plezier in. Ook onderling hebben we 
veel lol. Wanneer er nieuwe meisjes zijn hebben we een soort ‘running gag’ dat 
we hun zeggen dat er een time-out is wanneer de zoemer gaat. Dat is natuur-
lijk niet zo, maar het is al een keer voorgekomen dat een meisje het veld op 
rende zonder dat er een time-out was. Ha ha, en dan met een rood hoofd terug 
lopen”.

DANSEN IS  
ONZE PASSIE

IRIS KLUIN:

Wat maakt een avondje Donar zo leuk? Dat is ten eerste natuurlijk het 
basketbal maar op een goede tweede plek komt toch zeker het enter-
tainment. Een groot gedeelte van dit entertainment komt voor rekening 
van het Legacy Dance Team, dat het publiek tijdens iedere time-out en 
pauze vermaakt met prachtige dans acts. Iris Kluin (25), is één van de 
twee ‘captains’ van dit team. Tijd voor een nadere kennismaking.

BEN KAH 

FOTO: HENK EGGENS

ERIC  
PEUTZ

FOTO: EDwIN KEIJzER
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 2Join | 4Vrie Beheer

A  Aannemersbedrijf Sietsema | Abiant Uitzendgroep | 
Aesus Consultancy & Training Groep | Alfa College Sport 
en Bewegen | Arbo Unie BV | Arrix Automatisering | 
Autobusbedrijf Doornbos | Autorijschool JR | Azimuth 
Geodetic Landmeetkundig Ingenieursbureau

B  BAM | Bano | BBL Company | BCIM | BDO Accountants 
& Adviseurs | BENK Advocaten | Birza Projectstoffering | 
Bloemsma + Faassen | Bos Incasso | Bos&Bos Catering | 
Bossers & Cnossen | Breuer Institute | Burned Basketball | 
B-Qa Professionals in Test en Acceptatie

 C  Chris Russell | Clark ICT | Cofely Noord | ColliCare Logistics 
| Contini’s Catering

D    Dagblad van het Noorden | De Grijs Assurantiën | De Haan 
Advocaten en Notarissen | De Lauwershorst Groep |  
De Ruiter Horeca | Deli XL | DetaWerk Beheer | DJ-Events | 
DVT Communicatie

E  ELA Container | Energiewacht Tour | Energy Valley Topclub | 
Enexis | Equipment Lease Groningen | Essent | Exception IT

F  Fletcher Familiehotel | Folkert Konings | FOOX Groothandel 
Bergsma

G  GasTerra | Gasunie | Gemeente Groningen (bestuur) | 
Gemeente Groningen (economische zaken) | Gemeente 
Groningen (OCSW) | GévierDales | Giezen Metaalproducten 
| GIZOM B.V. | Global textware | GOM Schoonhouden | 
Groningen Seaports | Grundfos Nederland

H  HANOS Groningen BV | Hanzehogeschool Instituut voor 
Sportstudies | Hanzehogeschool Instituut voor toegepaste 
Wetenschappen | Hanzevast capital | Het Kasteel | Huis 
voor de Sport Groningen

I  Imtech | Internoord Reizen | Insite Security | iWink

J Jack & Jones | Jede Benelux | John Schokker Makelaardij

K  K1X | Kaap Hoorn | Kenneth Smit | Koops Verhuisgroep | 
Kuurman Groep

L  La Brosse Schilders | Lichtreclame Matthijssen 
Ten Have | LM Advocaten | Lubberink & co

 

M  Martini Business | MartiniPlaza | Mastermate Brinkman 
| Medisch Centrum Zuid | Meeùs | Meijer & van der Zee 
Belastingadviseurs

N  NewComm IT | News Café | NNZ the packaging network 
| Noord Negentig Accountants | Noordgastransport | 
Noorderlink | Noorderpoort | Noordlease B.V. | Noord 
Nederlands Schoonmaakbedrijf

O OOG TV

P  P&P Projects | Pekela Finance | PerkinElmer |  
Plegt-Vos | Polichlo Safety & More | P.P.S. 
Salarisadministraties- en adviezen | Preventief 
Veiligheidsdiensten | Provincie Groningen

R  Raad + Daad | Rabobank Stad en Midden Groningen | 
RCG grafimedia | Reym Veendam | Ron Haans Sport- en 
gezondheidscentrum | RSE Telecom & ICT

S  Schelde Sports | Schilders de Vries | Sign Up Reclame 
| Sipma Transport | Smart IT Services | Snowlimits | 
Solarcentrum Veendam | Sporting Events | SportMatch 
| Stopaq | Stork | Style Rinket | Studio Paraat | Sunoil 
Biodiesel

T   Technisch Expert Jansen | Terwolde Renault | Topsport 
Noord Nederland | ToWork4 | Trefcentrum Bedum | Trip 
Advocaten en Notarissen

v  VH ICT-diensten | Virol Recycling Groep | VNR Creative

w  Wardenburg Beveiliging en Telecom | Waterbedrijf 
Groningen | Websiteanalist | Wm Veenstra Druk, Print 
en Sign | Workforce Holland | Wust Commerciële 
Dienstverlening

 
Z Zorgbedrijf 

 
Allesvoorhout.nl | Brainconsultant Recruiters | Eminent 
Persoonlijk Vervoer | Eus Expo Experience | HOME 
Administraties & Advies | Medigros | Nova Incasso | 
TeamWerkt
 

BNBC LEDEN

BBC LEDEN
SUPPORTERS 
vERENIGING 

DONAR
De Supportersvereniging Donar 
is de officiële vertegenwoor-
diging van de fans van Donar.  
De vereniging behartigt de  
belangen van haar circa 300 
leden en die van alle andere 
supporters in MartiniPlaza.

Als belangrijkste aanmoedigingskreet rolde de term ‘Donar, Donar’ al in de 
jaren zeventig van de vorige eeuw over de tribunes van de toenmalige  
Evenementenhal. De supportersvereniging werd in 1997 opgericht als ‘Vikings, 
Fanclub van Donar’. In 2003 verviel Donar in de clubnaam en vervangen door 
achtereenvolgens Capitals en Flames. In 2010 heeft de ledenvergadering – op 
initiatief van het bestuur – unaniem besloten de roepnaam Vikings te moeten 
vervangen door Donar. Sinds dit seizoen hebben de club en vereniging weer 
dezelfde traditionele naam. 

ACTIvITEITEN
De vereniging heeft tot doel de club Donar te ondersteunen. De belangrijkste 
bron van inkomsten is de contributie van de leden. Een lidmaatschap voor 
volwassenen kost 15 euro per seizoen, waarbij een gezin maximaal 30 euro 
betaalt. Daarnaast ontvangt de vereniging een bijdrage van de club, die voor-
namelijk wordt besteed aan de sfeer en beleving in MartiniPlaza. Ook levert  
SV Donar jaarlijks een bijdrage aan de Open Dag.

SUPPORTERSRUIMTE
Wat krijgt een lid hiervoor terug? SV Donar organiseert jaarlijks drie evenemen-
ten die voor een breed publiek toegankelijk zijn. Zo worden dit seizoen een 
pastabuffet, een reisje naar Duitsland en een seizoenafsluiting georganiseerd. 
Ook staan informele borrels op de agenda en zal in het seizoen 2014-2015 
geëxperimenteerd met een supportersruimte onder de noemer Jump In.

MERCHANDISE EN UITwEDSTRIJDEN
Om de thuiswedstrijden af te werken in een blauw-witte ambiance, heeft  
de Supportersvereniging Donar een eigen lijn van fanartikelen opgezet  
voornamelijk in de Donar-blauwe kleur. Deze merchandise is via de website  
www.svdonar.nl te bestellen en is te koop bij de ledenstand. Dit jaar verzorgt 
SV Donar ook de verkoop van de clubmerchandise.

In de play-offreeksen organiseert SV Donar de kaartverkoop. Ook worden bij 
voldoende animo busreizen georganiseerd naar uitwedstrijden. Daarnaast is 
voorzitter Bert Nienhuis middels de Task Force betrokken bij de totstand-
koming van de beoogde nieuwe juridische structuur van de club en hebben de 
besturen van Donar en SV Donar tweemaal per jaar overleg over supporters-
aangelegenheden.

Since 1

951

svdonar.nlLID wORDEN? 

MEER INFORMATIE OvER DE  
ACTIvITEITEN EN HISTORIE vAN 
DE Sv DONAR IS TE LEZEN OP 
DE wEBSITE www.SvDONAR.NL.  
DAARNAAST IS DE vERENIGING  
ACTIEF OP TwITTER @SvDONAR 
EN FACEBOOK.COM/SvDONAR.  
 
LID wORDEN KAN DOOR HET 
FORMULIER OP DE wEBSITE IN 
TE vULLEN OF LANGS TE KOMEN 
BIJ DE LEDENSTAND.



Dat geldt voor mij als ik de bekende Groningse  
entertainer Arno van der Heyden spreek in het 
NewsCafé en dat geldt voor Arno als hij op de  
tribune zit in MartiniPlaza. En dat is precies de  
reden dat Arno er zit. Als entertainer stel je natuur-
lijk hoge eisen aan entertainment. Anders kun je 
beter thuis jezelf een beetje zitten te entertainen. 
Basketbal van Donar in MartiniPlaza voldoet aan 
Arno’s hoge eisen en daarom komt hij graag en 
zoveel mogelijk. Samen met zijn vriendin Jessica.  

Jessica is eigenlijk de reden dat hij ooit gegrepen 
is door het Donar-virus. Jessica was voor Arno niet 
gemakkelijk te veroveren, onder andere omdat ze 
zo vaak naar basketbal moest. Op een keer wilde ze 
dan wel een hapje komen eten, maar op voorwaar-
de dat ze om zeven uur klaar zouden zijn omdat ze 
(u raadt het al) naar basketbal moest. Bij het eten 
klokte ze vrolijk een paar glazen wijn naar binnen, 
wat bij Arno natuurlijk een vraag opriep: ‘waar  
basketbal jij eigenlijk?’ Het antwoord was ‘nee 
gekkie, ik moet naar Donar’. 

Inmiddels heeft het stel al vele jaren seizoenkaar-
ten en genieten ze zoveel mogelijk samen van het 
spelletje en alles er omheen. Arno mist Theo de 
Dondergod wel een beetje (wie niet?), maar Thun-
der, little Thunder, de cheerleaders en vooral Ivica 
Skelin maken veel goed. Ook het melige commen-
taar a la Statler & Waldorf van de toeschouwers 
achter hem dragen bij tot het slagen van menig 
avondje Donar. Verder wil Arno nog kwijt dat Jason 
Dourisseau terug moet komen (wie wil dat niet?). 
En wat hij per se niet kwijt wil, is dat hij zelf hoc-
key speelt in een veteranenteam. Dus of u dat niet 
verder wil vertellen.
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NEVER A  
DULL MOMENT

ARNO vAN DER HEYDEN:
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BENNY 
vAN DER  
REIJDEN

GAAIKE EUwEMAFOTO: EDwIN KEIJzER
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BBC EN BNBC
De Basketball Businessclub Club (BBC) bestaat 
inmiddels ruim 20 jaar en is in de afgelopen jaren 
voor de aangesloten bedrijven/organisaties uit 
Noord Nederland een uitstekend platform geble-
ken om zich te positioneren en te profileren in een 
sportieve en ongedwongen ambiance. Het BBC-lid-
maatschap is gekoppeld aan twee of meer stoelen 
op de businesstribune bij alle thuiswedstrijden in 
MartiniPlaza (competitie, beker, play-offs en evt. 
de Europese competitie). Daarnaast biedt het lid-
maatschap een groot aantal andere faciliteiten:

• Eén of meerdere parkeerkaarten
•  Toegang tot de Topsportlounge  

(businessclub ruimte)
• Koffie/thee voor de wedstrijd en in de rust
• Naamsvermelding en doorlink op de website
•  Vermelding in de presentatiegids, het program-

maboekje, TV scherm in de Topsportlounge
•  Diverse businessclubactiviteiten, zoals het 

BBC-basketballtoernooi, businessclublunches, 
Koken met Spelers, de BBC-BBQ en een busi-
nessclubreis naar een Europese stad. 

• Toegang tot het BBC-portal op de website
•  Mogelijkheid tot het bestellen van extra  

businesskaarten

De basketbalwedstrijden van Donar staan garant voor basketbal 
op hoog niveau, gecombineerd met een flinke dosis entertainment, 
spanning en sensatie. De thuiswedstrijden in MartiniPlaza worden 
dan ook bijgewoond door grote aantallen fans (gemiddeld meer 
dan 3.000 per wedstrijd) en sponsoren. Daarnaast krijgt Donar  
volop aandacht in de media, zowel regionaal als nationaal.  
Dit alles maakt Donar tot een uitstekende partner voor (Noordelijke) 
ondernemers. De mogelijkheden zijn zeer divers en uitgebreid:

BASKETBAL EN BUSINESS

DONAR vERKOOPT!

Voor jonge ondernemingen is het vanaf 2010 
mogelijk in stappen in de Basketball New Business 
Club (BNBC). Het lidmaatschap van de BNBC is 
gekoppeld aan minimaal twee stoelen in loge C van 
de businesstribune (aan de kant van de ingang van 
MartiniPlaza). Aanmelding bij de BNBC is moge-
lijk voor startende bedrijven die maximaal vijf jaar 
staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. 
Een BNBC lidmaatschap is er al vanaf € 999,-  
exclusief BTW.

EXPOSURE
Donar biedt uitstekende mogelijkheden om uw 
organisatie te presenteren en te promoten aan een 
groot en divers publiek, zowel gericht op consu-
menten als business-to-business, zowel bij de 
bezoekers in MartiniPlaza als via de media bij de 
mensen thuis. Een greep uit de opties: 

• Logovermelding op de wedstrijdkleding
• Logovermelding op het speelveld
• Boarding rond het veld (LED boarding)
•  Spelersbanieren met logovermelding  

onder de speler
• Vlaggen / banieren / borden in de basketbalhal
• Zeppelin
• Sampling / flyeren
• Wedstrijd- en /of balsponsoring

RELATIEBEHEER / HOSPITALITY
Bent u op zoek naar mogelijkheden om uw relatie met uw klanten, leveran-
ciers, medewerkers of andere stakeholders te versterken? Dan bent u bij Donar 
aan het goede adres. De club heeft een zeer gevarieerd aanbod aan facilitei-
ten, waardoor u samen met uw gasten een onvergetelijk avond topbasketbal 
kunt beleven.

Allereerst kunt u als lid van de BBC of BNBC natuurlijk het hele seizoen door 
gasten meenemen naar de wedstrijd. Daarnaast kunt u bij een thuiswedstrijd 
optreden als wedstrijdsponsor. Deze vorm van sponsoring combineert voor u 
relatiebeheer (u kunt 30 gasten ontvangen op de businesstribune of 100 op de 
publiekstribune) met het verkrijgen van exposure voor uw organisatie (o.a. ad-
vertentie in het programmaboekje, en vermelding in een groot aantal uitingen).

HEALTH ENERGIZERS!
Donar is in 2011 in de provincie Groningen een project gestart  waarmee de 
club jonge kinderen willen stimuleren om meer te gaan sporten en bewegen. 
Tegelijkertijd willen we hen bewust maken van het belang van een gezonde 
levensstijl. In de stad en in de drie noordelijke provincies namen aan 300 
reguliere clinics liefst 5.500 kinderen deel; leerlingen van zowel basisscholen 
als van scholen van Voortgezet Onderwijs. Tevens organiseerde het project 
Health Energizers! in de voorjaarsvakantie 2013 een tweede basketbalkamp 
voor 16 basisschoolkinderen. 

Bedrijven kunnen participeren in Health Energizers! waarmee ze kunnen laten 
zien hun maatschappelijke verantwoordelijk te willen nemen.

Wilt u meer informatie over de zakelijke mogelijkheden die Donar biedt?  
Neem contact op met Donar via 050-721 09 54 of commercie@donar.nl



Energizing the future

support
Donar zet je in vuur en vlam. 
Mede dankzij Gasterra: groot in de 
gashandel en sinds 2009 trots 
supporter van Donar. 

www.gasterra.nl


