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het beste 
jaar in de  
geschiedenis 
van Donar.  
En hoe nu  
verder?

Maar dat gaat natuurlijk niet vanzelf. We moeten allemaal elke 
dag opnieuw bezig zijn met het neerzetten van een perfecte 
organisatie waarin iedereen optimaal kan werken en presteren. 
Daarnaast wordt het ook dit seizoen weer keihard werken om de 
begroting te halen en het liefst nog wat te groeien in omzet. En 
dat is nodig om structureel op een hoog niveau te kunnen pres-
teren. Want we hebben nog een stevig wensenlijstje om de basis 
onder Donar te versterken en te laten groeien. Het management-
bureau zal op termijn uitgebreid moeten worden om de groei bij 
te kunnen houden en we willen in de toekomst graag kunnen 
trainen en spelen op één locatie. Ook om (regionale) toptalenten 
naar het eerste team te begeleiden, zullen nog verdere stappen  
gezet worden richting de andere noordelijke clubs en in de 
samenwerking met het RTC Noord. Door het aanstellen van een 
topcoach als Pete Miller verwachten we daarin wel grote slagen 
te kunnen maken.

Wij denken dat we dit seizoen weer topprestaties gaan leveren. 
Natuurlijk kent het team enkele nieuwe gezichten en zal het 
even tijd kosten voordat het weer een geoliede machine is.  
#Together is iets dat tijd en werk kost. Maar we kunnen ons geluk-
kig prijzen met prima coaches en stafleden die in staat zijn om 
deze klus op een uitstekende manier te klaren. Ook hebben we 

geleerd van het volle programma van vorig seizoen (bijna zestig 
wedstrijden!) en dus is er voor gekozen om het team in de breed-
te te versterken om met een grotere rotatie te kunnen spelen. 
 
Wat wij wel met z’n allen vanaf dag één kunnen maken of breken 
is de sfeer en de ambiance in MartiniPlaza. Met een groei naar 
ruim 1600 seizoenkaarthouders, een groei naar 200 BBC-leden,  
een bloeiende supportersvereniging, het sfeerteam, de vele 
gemotiveerde en betrokken vrijwilligers en de prima medewerkers 
op het managementbureau kunnen wij er voor zorgen dat de 
spelers in een kolkende arena het beste uit zichzelf naar boven 
halen. De Europese topteams met een begroting die vijf tot tien 
keer zo hoog is als die van ons die wij vorig jaar in MartiniPlaza 
mochten ontvangen, hebben aan den lijve ondervonden dat de 
‘zesde man’ van beslissende invloed kan zijn op de uitkomst van 
een wedstrijd. Dus zorg dat u er weer bij bent en laat u horen! 
Together we can! 
 
Wij wensen u een enerverend en spannend basketbaljaar toe  
met vele mooie hoogtepunten! 

Jannes Stokroos,  
Voorzitter Donar

Een veel gestelde en begrijpelijke vraag. Want hoe overtref je een seizoen met zoveel prijzen 
en zoveel hoogtepunten? Maar zou dezelfde vraag gesteld worden aan de eigenaar van de 
Golden State Warriors? Of aan de voorzitter van FC Barcelona? Ik denk het niet. En natuurlijk is 
Donar geen NBA-team en natuurlijk is FC Barcelona wel even wat groter dan onze club. Maar 
bij Donar hebben we wel afgesproken (en vastgelegd in ons Visiedocument) dat we elk seizoen 
willen meespelen om alle prijzen in Nederland en dat we elk seizoen willen presteren in  
Europa. En dus is het antwoord op deze veel gestelde en begrijpelijke vraag toch heel simpel:  
we gaan weer voor de prijzen en we willen graag overwinteren in Europa.

vOORZITTER JANNES STOKROOS

Wij werken 

aan uw 

energievoorziening

www.gasunie.nl

  facebook.com/NVNederlandseGasunie

 twitter.com/gasunie
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CLUBInFORmATIE
, ,

Donar  

Postbus 2551, 9704 CN Groningen
Leonard Springerlaan 2, 9727 KB Groningen
t 050 721 09 54   E info@donar.nl

Stichting Prof Basketbal Groningen  

Opgericht: 9 mei 2008

Clubtenue

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

Clubkleuren

wit-blauw

Capaciteit martiniPlaza

4.340 plaatsen

Aanvang thuiswedstrijden

midweeks 19.30 uur, zaterdag 19.30 uur
zondag 15.00 uur

Accommodaties

MartiniPlaza

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

willem Alexander Sporthal

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

 

martiniPlaza, huis van donar

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

Bereikbaarheid & Parkeren

MartiniPlaza is dankzij de ligging aan de 
ringweg rond de stad Groningen uitstekend 
bereikbaar met de auto. MartiniPlaza is gun-
stig gelegen aan de autosnelweg A7 (Amster-
dam/Drachten, Hoogezand/Duitsland) nabij 
de kruising met de A28 (Assen/Zwolle). In de 
directe omgeving zijn ruim 2.000 parkeer-
plaatsen.

Openbaar vervoer

Vanaf het NS-station te bereiken met stads-
bus 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 
 
vOORZITTER 
Jannes Stokroos 
 
SECRETARIS, JEUGDZAKEN  
EN PENNINGMEESTER 
Gert-Jan Swaving

Technische zaken 
Martin de vries

CommerciËle zaken 
Marieke Abbink

Penningmeester 
Ronald Arkema 
 
mAnAGEmEnTBUREAU 
 
wEDSTRIJDORGANISATIE/ 
rookie CLUB 
Hayo Bijl 
 
Commercieel manager 
Peter van der Molen

Perschef 
Hink Jan Apotheker 
 
clinics 
Ben Wiersema 
 
STAGIAIR 
Brendan Stegehuis, Mark Wijnen,  
Tori Bos, Sanne Wolters

STARTUP ASSIST 
Marieke Abbink, Peter van der Molen,
Jennifer Wichers, Arvin Slagter,  
Olav Sköld, Aniek Ouendag, Koen Atema 

BBC ACTIvITEITENCOmmISSIE 
Peter van der Molen, Marieke Abbink, 
Alida Zwerver, Maaike de vries,  
Erik Greven, Ruurd Voorneveld

entertainmentcommissie 
Daan Oolders, Martin Kuizenga,  
Julian Bos, Piter Jakob Bosgraaf,
Dance Team the Legacy, Arnoud van  
Nispen, Chantal de Boer, Hayo Bijl,  
Ronald Arkema, Thunder 
 
communicatiecommissie 
Gaaike Euwema, Hink Jan Apotheker,  
Martin Kuizenga, Adriaan van den Brink, 
Gert-Jan Swaving, Hayo Bijl, Dimitri  
Reining, Sidney Meulema

programmaboekje 
Leden communicatiecommissie,  
Arnold Meijer, Jan Weeber, Marion  
Arends, Ben Kamphuis, Dimitri Jansma

rookie club 
Sarah Euwema, Chantal Arends,  
Hayo Bijl, Brendan Stegehuis

vrijwilligers 
 
Robin Alkema
Han Alwon
Hink Jan Apotheker 
Benjamin Aratuaman
Younes Bahbouh
Baiba Bambe 
Margriet Bolhuis 
Matty Bolhuis
Adriaan van den Brink 
Wilna de Bruin 
Bert Deelman 
Rogier Deelman 
Eline Dols 
Simone Eggens 
Mirsad Ekic 
Roel Ellens 
Gaaike Euwema 
Monique Gibcus 
Quincey Gibcus 
Nancy van Gils 
Caroline Heijman 
Jan Helbig 
Mariët IJsseldijk 
Marck Janssen 
Sandra Jutte 
Adriaan Kleinbergen
Christaan de Kleine 
Kim Knollema 
Geert Koerts
Helma Koerts
Henk Kol 

Kirsten Koorenhof 
Marte Koorenhof 
Bart Kruizinga 
Martin Kuizenga 
Bert Langedijk 
Eddy Ligeon 
Arnold Meijer
Sidney Meulema 
Renate Miedema  
Luc Mulder 
Erwin Mulder 
Ryan Neede 
Arnoud van Nispen 
Christa Nuyten 
Celeste Olthuis 
Daan Oolders 
Henk van Plateringen
Henk Postema 
Melina Potkamp 
Yvo Regeer 
Eva Reinders 
Dimitri Reining 
Marijn Scheper 
Maikel Schut 
Bertie Smit 
Jacco Smit 
Linda Smit 
Maud Smit 
Brendan Stegehuis 
Jolanda Teijema 
Gerda Udema 

Tom van Rijn 
Marloes Veenstra 
Denny van Velzen 
Ester Vos 
Inge Vos 
Jan de Vries 
Carlijne de Vries 
Harriët de Vries 
Jan Weeber 
Frank Wieringa 
Cora Zumkehr 
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ERELEDEn 
 
Hilbrand Ausema sinds 1981-1982 
Johan van Laar  sinds 1983-1984
Kor Kooi  sinds 1998-1999
Rob Schuur  sinds 2012-2013 

LeDen vAn vERDIEnSTE
 
Hilbrand Ausema  sinds 2013-2014 
Hink Jan Apotheker  sinds 2013-2014
Jan de Vries   sinds 2014-2015
Eddy Ligeon    sinds 2015-2016
Marte Koorenhof    sinds 2015-2016
Caroline Heijman     sinds 2015-2016
Geert Koerts     sinds 2017-2018

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 
kennisinstellingen, ondernemers en bedrijven zoals 
o.a. New Energy Coalition, de RUG, Hanzehogeschool 
en Noorderpoort, en ook met maatschappelijke orga-
nisaties; al deze partijen maken gebruik van elkaars 
kracht om energie en duurzaamheid onder  
de aandacht te brengen, vooral bij de jeugd.

Een bijkomend doel van Energy Valley Topclub 
is om de topsport in Groningen naar een hoger 
niveau te brengen en om sportclubs nader te laten 
samenwerken zodat men van elkaars expertise en 
faciliteiten kan profiteren. Naast Donar zijn daarom 
via Energy Valley Topclub ook FC Groningen, Abiant 
Lycurgus, Nic., GIJS IJshockey en GHHC dame-
shockey  betrokken.  

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 GENERATIE
De Energy Valley Topclub vindt het belangrijk dat de kennis voor techniek, 
energie en duurzaamheid bij kinderen wordt vergroot. Hiervoor is een speciaal 
lespakket ‘Techniek & Talent’ ontwikkeld voor het basisonderwijs. Het lespak-
ket bestaat uit een leskar en online modules voor zowel de leerlingen als de 
leerkrachten. De leerkrachten worden hierbij op voorhand getraind en ouders 
worden betrokken. Daarbij worden de lessen geïntegreerd in de bestaande 
vakken, waardoor er geen extra tijdbeslag zal zijn.

EnTranCe
Als gevolg van het klimaat- en milieuvraagstuk 
ontstaat er wereldwijd een sterke behoefte aan 
meer innovatie op het gebied van energieproductie, -distributie en -transport. 
Noord-Nederland heet hierop ingespeeld door het EnTranCe op te richten. 
EnTranCe, het Energy Transition Center, is de hotspot voor toegepaste weten-
schap voor ondernemers en innovaties. Mensen en bedrijven met goede ideeën 
over de toekomst van onze energie vinden hier de ruimte, de mogelijkheden, 
de technieken en het best mogelijke netwerk vinden om hun plannen te 
vertalen naar producten en diensten waar de markt behoefte aan heeft. Het 
Energy Transition Centre (EnTranCe) wordt ook wel gezien als de ‘proeftuin’ 
voor toegepast onderzoek.

EnERGY BARn
In opdracht van EnTranCe is recentelijk de Energy Barn gebouwd. Dit is een 
energieke schuur waar burgers en kleinere bedrijven in contact kunnen komen 
met duurzaamheid en energietransitie. In deze duurzaam gebouwde schuur 
worden ontwikkelingen uit de laboratoria getoond en wordt eveneens de ener-
gietransitie zichtbaar gemaakt. De Energy Barn is gebouwd in de vorm van een 
landbouwschuur, en is gemaakt van lokale producten, zoals bijvoorbeeld stro. 

SAmEn DUURZAAm AAn DE TOP!

Meer informatie over de Energy Valley Topclub  
en haar projecten treft u aan op www.evtc.nl.
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meindert van veen
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California Golden Bears

apollo amsterdam
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Rilski Sportist Samokov
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STAFF

SCOUTs/CAmERA

mEDISCHE STAF

Teammanager 
Hans Besselink 
 
verzorger 
Luc mulder 
 
Fysiotherapeut 
Edwin Keijzer

SCOUTS 
Younes Bahbouh
Renate miedema
Denny van velzen
Eline Dols
Kim van der Star
Baiba Bambe
 
CAMERA 
Carlijne de vries
Benjamin  
 Aratuaman
Eddy Ligeon
Bert Deelman
 
 

ORTHOPEDISCH CHIRURG 
mAURITS SIETSmA

KRACHTTRAInER 
Jan Arend  
vredeveld  
 
COnDITIETRAInER 
nITZAn HADASH 
 
DIËTISTE 
CARIn POOL

HUISARTS 
ERIK mAARSInG 
 
TAnDARTS 
mARTIn SCHELTES 
 
SPORTARTS SmA nOORD 
JAnnES nIJBOER

masseur
PIETER  
LEKATOmPESSij

1

14

31

3

15

33

65

20

44

8

21

hc

12
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´

Energie &
Topsport bedrijven vraagt om het maken van keuzes. Slimme, strategische maar vooral duurzame 
keuzes. Dat is precies waar wij goed in zijn. Altijd zijn wij blijven streven naar een zo comfortabel 
mogelijk leven voor onze klanten; om in sportjargon te spreken: een comfortabele voorsprong. 
Vandaar dat onze focus steeds meer is verlegd naar duurzame technieken. Wat wij voor u kunnen 
betekenen? In ons duurzaamheidscentrum laten wij u graag kennismaken met alle mogelijkheden. 
Maar ook kunnen we doorberekenen wat systemen als zonnepanelen, een zonneboiler, 
warmtepomp of pelletkachel u aan besparingen kunnen opleveren. En dat is nogal wat. 

Warmtepomp

Zonneboiler
•	 Subsidie	tot	€	650,00.
•	 Nefit	Solarline	2-110	boiler	met	twee	

collectoren:	besparing	tot	400m3	gas	per	jaar.

•	 Subsidie	tot	€	2.500,00	(afhankelijk	van	
uw investering).

•	 Elga	warmtepomp:	besparing	tot	30%	
op uw gasrekening.

Zonnepanelen

Pelletkachel

•	 Subsidie	tot	€	500,00.
•	 Aangename	‘schone’	warmte.

•	 Twaalf	zonnepanelen	leveren	2.970	kWh	
per jaar, inclusief monitoring.

•	 Scherp	geprijsd.
•	 21%	BTW	retour.
•	 25	jaar	garantie.
•	 Vergoeding	energieteruggave.

&
More comfort

Hogelandsterstraat	1	/	9981	GD	Uithuizen	/ T.	0595	-	431	650	/ info@technischcentrumjansen.nl / www.technischcentrumjansen.nl

16TEEJ0074_adv.programmaboekje_210x148,5_fc.indd   1 06-07-16   11:30



SPEELSCHEmA 2017-2018

TIJD

TIJD

THUIS

THUIS

UIT

UIT

DUTCH BASKETBALL League

fiba europe cup

all star game

nbb finale

START PLAYOFFS

18-02-2018

25-03-2018

24-04-2018

za 07-10-17 20.00 ZZ Leiden donar

do 12-10-17 19:30 donar Apollo Amsterdam**

zo 15-10-17 16:00 Forward Lease Rotterdam donar

za 21-10-17 vrije speelronde

za 28-10-17 19:30 donar BAL/BPL wEERT

za 04-11-17 20.30 Den Helder Suns donar

zo 12-11-17 15:00 donar Landstede Basketbal

za 18-11-17 20.00 Aris Leeuwarden donar

za 30-11-17 19:30 donar Aris Leeuwarden

zo 03-12-17 15:00 donar New Heroes Den Bosch

za 09-12-17 19:30 donar ZZ Leiden*

do 14-12-17 20.30 Apollo Amsterdam donar**

za 16-12-17 19:30 donar Forward Lease Rotterdam

za 23-12-17 vrije speelronde

za 06-01-18 19.30 BAL/BPL wEERT donar

za 13-01-18 19:30 donar Den Helder Suns

z0 21-01-18 14.00 Landstede Basketbal donar

Zo 28-01-18 15:00 donar Aris Leeuwarden

do 01-02-18 20.00 New Heroes Den Bosch donar**

za 03-02-18 19:30 donar Den Helder Suns

do 08-02-18 20.00 New Heroes Den Bosch donar**

za 10-02-18 vrije speelronde

do 15-02-18 19.30 Landstede Basketbal donar

do 08-03-18 19:30 donar Forward Lease Rotterdam

za 10-03-18 20.00 ZZ Leiden donar

wo 14-03-18 20.30 Apollo Amsterdam donar

za 17-03-18 19.30 BAL/BPL wEERT donar

za 24-03-18 19.30 Den Helder Suns donar***

DO 29-03-18 19:30 donar New Heroes Den Bosch

za 31-03-18 vrije speelronde

do 05-04-18 19:30 donar Landstede Basketbal

za 07-04-18 20.00 Aris Leeuwarden donar

do 12-04-18 20.00 Forward Lease Rotterdam donar

za 14-04-18 19:30 donar ZZ Leiden

do 19-04-18 19:30 donar Apollo Amsterdam

za 21-04-18 20:00 donar BAL/BPL wEERT

wo 18-10-17 19:30 donar essm le portel (FRA)

wo 25-10-17 20:30 kk bosna (SAR) donar

wo 01-11-17 20:30 telenet giants (BEL) donar

wo 08-11-17 20.30 essm le portel (FRA) donar

wo 15-11-17 19:30 donar kk bosna (SAR)

wo 06-12-17 19:30 donar telenet giants (BEL)

SUPERCUP

DO 05-10-17 19.30 donar Landstede Basketbal

DATUm TIJD THUIS UIT
BASKETBALLBASKETBALLBASKETBALL

**Deze moeten mogelijk worden verplaatst als we de 2e poulefase van de FIBA Europe Cup halen.
*** Wedstrijd 24 maart 2018 is afhankelijk van het wel of niet halen van de bekerfi nale die gepland staat voor 25 maart 2018.

DATUm

DATUm

TIJD

TIJD

THUIS

THUIS

UIT

UIT

BASKETBALLBASKETBALLBASKETBALL
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GEZINSKAART 2 OUDERS + 1 KIND 22,50

2 OUDERS EN 2 KINDEREN 28,50

2 OUDERS EN 3 KINDEREN 34,50

2 OUDERS EN 4 KINDEREN 40,50

2 OUDERS EN MEER KINDEREN + 7,50 (PER KIND)

GEZINSKAART 1 OUDER + 1 KIND 17,50

1 OUDER EN 2 KINDEREN 23,50

1 OUDER EN 3 KINDEREN 29,50

1 OUDER EN 4 KINDEREN 35,50

1 OUDER EN MEER KINDEREN + 7,50 (PER KIND)

PRIJZEn 2017-2018
DONAR GOLD CARD

DONAR SEIZOENKAART

SEIZOENKAART + EUROPEES

LOSSE TICKETS*

EUROPEES PASSE PARTOUT

familiekaart*

reguliere prijs PRIJS MET vROEGBOEKKORTING (T/M 15 MEI)

vOLwASSEN 285,- 275,-

STUDENT 215,- 207,50

JEUGD 5 T/M 17 130,- 125,-

reguliere prijs PRIJS MET vROEGBOEKKORTING (T/M 15 MEI)

vOLwASSEN 200,- 190,-

STUDENT 155,- 147,50

JEUGD 5 T/M 17 95,- 90,-

prijs seizoenkaart plus

vOLwASSEN 10,- per wedstrijd*

JEUGD 5 T/M 17 6,- per wedstrijd*

prijs

vOLwASSEN 11,- per wedstrijd*

JEUGD 5 T/M 17 6,50 per wedstrijd*

Alle wedstrijden van Donar in MartiniPlaza! Competitie,  
Beker, Europese en oefenwedstrijden. Met gratis programmaboekje. 

Alle competitiewedstrijden incl. playoff en bekerwedstrijden (excl. bekerfinale). 

*Te betalen via aparte incasso per wedstrijd/poulefase. 

*Prijs bij online kaartverkoop. Aan de kassa geldt een toeslag van €1,-. 
**Korting voor seizoenkaarthouders van €2,50 / €1,50. * Excl. playoffs en bekerfinale. 

* Te betalen via aparte incasso per wedstrijd/poulefase.  
Het is mogelijk om in te stappen bij een evt. 2e poulefase. 

vOLwASSEN JEUGD  
5 T/M 17

JEUGD T/M  
4 JAAR

COMPETITIE 14,- 7,50 GRATIS

NBB-BEKER 14,- 7,50 GRATIS

PLAYOFFS KwARTFINALE 16,- 7,50 GRATIS

PLAYOFFS HALvE FINALE 19,- 9,50 GRATIS

PLAYOFFS FINALE 22,- 11,50 GRATIS

europees 12,50* 7,- GRATIS

supercup 12,50** 7,-** GRATIS

SEIZOENKAART
2017-2018

•  SEIZOENKAART  
Geeft toegang tot alle wedstrijden in de DBL (competitie), 
NBB-beker (m.u.v. de finale) en de Play Offs in MartiniPlaza op 
een voor u gereserveerde stoel in MartiniPlaza. Seizoenkaarten 
kunnen worden besteld via www.donar.nl. 

•  losse KAARTEN  
De losse kaartverkoop verloopt via www.donar.nl, de theaterkassa 
van MartiniPlaza en de avondkassa voorafgaande aan de wedstrijd 
(voor kaarten aan de kassa betaalt u een toeslag van €1,-).

•  FAMILIE KAARTEN  
Deze kaart is zowel in de voorverkoop als aan de kassa te verkrij-
gen. Familiekaarten zijn geldig voor bekerwedstrijden (m.u.v. de 
finale) en competitiewedstrijden, niet voor Play Offs. 

•  Passe partout EuroPEes 
Deze kaart is geldig voor alle Europese wedstrijden. Eventueel  
kan ingestapt worden bij de 1e of 2e poulefase. De passe partouts 
kunnen via de website worden gekocht. Passe partout geeft  
seizoenkaarthouders recht op hun eigen plaats. 

LOSSE vERKOOP 
INTERNET Via www.donar.nl kunt een ticket 
kopen voor de eerstvolgende vier wedstrijden. 
Eenmalig maakt u een persoonlijk account 
aan. Daarna kunt u inloggen en krijgt u de 
zaalplattegrond te zien met alle 3253 stoeltjes 
op de publiekstribune. U kunt vervolgens zelf 
kiezen waar u wilt zitten. Tenslotte betaalt u 
met iDEAL. De kaartjes print u thuis. 
• U kunt uw eigen stoelen kiezen. 
• U hoeft niet in de rij te staan voor de kassa. 
• U betaalt géén extra transactiekosten. 
•  Trouwe bezoekers worden via onze nieuwsbrief 

altijd als eerste geïnformeerd over bijvoorbeeld 
de verkoop van kaarten voor de play offs of van 
wijzigingen in het wedstrijdschema.

AvONDKASSA Natuurlijk kunt u op de 
wedstrijddag vanaf één uur voor aanvang van de 
wedstrijd ook kaartjes aan de kassa kopen. Voor 
een kaart aan de kassa betaalt u een toeslag 

van €1,- (dit geldt ook voor kopiekaarten). 
Kaarten die u hier aanschaft zijn al geplaceerd, 
u heeft dus geen eigen plek keuze. Oftewel, op 
uw kaartje staat op welke stoel u hoort te gaan 
zitten. Aan de kassa is er geen gelegenheid om 
zelf een plek te kiezen.

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

GOLD CARD2017-2018
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Historie RTC
In Groningen zijn in het verleden vele goede voorbeelden van 
basketbalopleidingen opgezet; Donar-kids, Zernike schoolteam, 
Talentencentrum, Basketbalschool en de Basketbalklas. 
In 2011 vonden vijf heren (Martin de Vries, Jack Keijzer, Rob 
Nieboer, Bart Prak en Hein Gerd Triemstra) dat de tijd rijp was 
om met deze ervaringen het ultieme opleidingsmodel neer te 
zetten: een Regionaal Training Centrum voor regio Noord. 
Belangrijke elementen zoals gezin, school en sport werden en 
zijn nog steeds de belangrijke pijlers om de ontwikkeling van een 
talent centraal te stellen. Want, vonden de oprichters van BA 
RTC Noord, alleen met een goede samenwerking en afstemming 
binnen deze elementen is het opleiden naar de top mogelijk. 
Na de start 2011 is BA RTC Noord uitgegroeid tot een volwaar-
dig trainingscentrum met ongeveer 70 jonge topsporters in de 
leeftijd van 12 tot en met 18 jaar, die spelen in de hoogste 
nationale competities en internationale ervaringen op doen.
Vanaf de oprichting tot heden neemt de Topsport Talent School 
van het Werkmancollege het voortouw in het aanbieden van een 
ideaal schoolprogramma: “de sport staat centraal en het school-
programma past zich aan”.

RTC-Trainingen 
Het uitgebreide trainingsrooster van het BA RTC Noord in samen-
werking met de noordelijke verenigingen biedt de talenten de 
mogelijkheid om maximaal 9 keer per week te trainen. Voor-
afgaand aan de lessen op school wordt vijf keer in de ochtend 
getraind en op de middagen wordt maximaal vier trainingen 
gegeven.  Uitgangspunt is dat de leerlingen/spelers uiterlijk om 
18.30 uur met hun programma klaar zijn en naar huis kunnen.
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 trainersstaff beschikt, wordt overgebracht en 
vertaald naar het aanbod aan onze jonge talenten. 

Minimaal één keer per jaar laten we de talenten middels een 
internationale trainingsweek kennismaken met het basketball-
niveau in een van de basketbal-voorbeeldlanden van Europa. 
BA RTC Noord heeft onder andere trainingsweken gehad in  
Servië, Litouwen, Duitsland en Spanje .

RTC-Trainers
Onze enthousiaste trainersstaff wordt begeleid door onze ervaren 
hoofdcoach, Pete Miller. De trainingsopzet van BA RTC Noord 
zorgt er voor, dat niet alleen de ontwikkeling van de spelers 
maar ook die van de trainers de nodige aandacht krijgen. Alle 
betrokkenen zorgen er voor dat met hard werken en geduld in de 
toekomst nog meer talent de stap naar de top kan maken.

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

BASKETBALSCHOOL TOT 14 JAAR
Om alvast te “ruiken” aan de Basketball Academy, kunnen  
kinderen van 5 tot 14 jaar komen trainen op de basketbal-
school van het BA RTC Noord. Elke zondagochtend van  
10.00 uur - 11.30 uur wordt getraind in sporthal Vinkhuizen, 
Radiumstraat 150 te Groningen. Onder leiding van de BA RTC 
trainers wordt getraind op het verbeteren van de basistechnie-
ken. Bijna alle BA RTC Noord spelers en speelsters hebben 
een of meerdere jaren deelgenomen aan de basketbalschool 
op de zondag! De basketbalschool is ook een initiatief van BA 
RTC Noord om elk kind-talent de mogelijkheid te geven zich-
zelf beter te ontwikkelen. 

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!

Basketball Academy RTC Noord (BA RTC) is een opleidingstraject voor jonge  
basketballers. In 2011 is Basketball RTC Noord opgezet om de aansluiting tussen 
talenten en het huidige topbasketball te verbeteren. Met de start van een  
Regionaal Trainings Centrum (RTC), wat aansluit bij de landelijke ontwikkelingen  
van sportbonden en het NOC*NSF, krijgen jonge basketballtalenten een optimale  
mogelijkheid aangeboden om hun talenten en kansen te benutten en uit te groeien 
tot een topspeler. In september 2012 kreeg Basketball RTC Noord de status  
van Basketball Academy van de NBB.

pete miller
Een love affair 
met Groningen

“Als we ergens golfen (dat doe ik regelmatig, soms met Martin de 
Vries) dan gebeurt het echt zó vaak dat mensen me herkennen en 
dat vind ik echt leuk. Andersom is het een stuk moeilijker, ik heb 
moeite mensen te plaatsen. Maar de cirkel is rond. Ik ben terug op 
de plek waar ik ben begonnen.

De eerste periode bij Donar kwam door de toenmalige coach Ron 
Mulder. Via mijn broer, die hem kende, kwam ik in Groningen 
terecht. Dat was de eerste keer dat ik in Europa was en het klikte 
direct goed met mijn teammates. Iedereen zag dat ik altijd 100% 
gaf. En dat gaf een band met de fans; ik voelde dat ze dat waar-
deerden. Het was bijna een love affair tussen mij en de fans en 
de stad. Als ik de stad in ging om een krantje te kopen, dan moest ik 
steeds handtekeningen uitdelen en ik waardeerde dat erg.

Maar na drie jaar had ik het gevoel dat het tijd was om weg te 
gaan, hoewel het moeilijk was. Ik moest een stapje maken. Ik 
dacht dat ik een try-out zou hebben met de San Diego Clippers, ik 
had letterlijk mijn koffers al gepakt, maar dat ketste af. Toen heb 
ik eerst college afgemaakt. Donar speelde altijd op een toernooi in 
Leverkusen en een vriend van me had een broer die daar coachte. 
Een weekje later speelde ik daar. Vervolgens heb ik gespeeld bij 
Bayern München. Uli Hoeness was toen baas van de voetbalafde-
ling en die wilde dat er geen cent naar het basketbal ging. Later 
werd hij clubvoorzitter en vanuit die rol wilde hij juist een hele 
sterke basketbaltak, naar het voorbeeld van andere internationale 
clubs. Karl-Heinz Rummenigge vroeg me hoe het ging en Dieter 
Hoeness kwam wel kijken, dus er was wel een zekere band.

Ik ben altijd in Duitsland gebleven. Eerst als coach bij Bayern, 
daarna bij Landshut. We zijn toen naar Landshut verhuisd, een 
mooie stad en goed voor de kinderen. Toen we promoveerden naar 
de hoogste klasse heb ik Jim Parks, mijn oude coach bij  
Donar, ingehuurd om te coachen. En toen moest ik hem ontslaan. 
Er was absoluut geen connectie tussen hem en het team. Daarna 
degradeerden we weer en kon ik zelf ook vertrekken. 

Ik verkaste naar Breitengüssbach, een tweede divisieteam van 
Bamberg. We zouden bijna promoveren. Men kwam naar mij toe 
met de mededeling dat we niet konden promoveren. Ik zei: we 
vertellen ze niks en als we winnen kunnen we altijd nog zeggen 
dat we niet kunnen promoveren. Het was ook een teken dat er 
geldgebrek was, dus ik wist eigenlijk wel dat het afgelopen zou zijn. 

Daarna werkte ik twee jaar voor Microsoft in een analytische sa-
les-achtige functie. Toen kon ik aan de slag met de jeugd in Bonn. 
Dat was de tijd dat de NBBL op poten werd gezet. Ik had daar 
goede resultaten, we eindigden hoog en we konden een aantal 
spelers helpen ontwikkelen tot Bundesliganiveau.Daarna kwam 
Leeuwarden en vervolgens Wels in Oostenrijk. Aansluitend was ik 
een tijdje zonder werk en tenslotte kwam ik in Chemnitz terecht. 
Daar ontmoette ik mijn huidige vriendin.
Toen ik geen contract meer kreeg bij Chemnitz en ik een tijdje 
zonder werk zat overwoog ik om helemaal uit basketbal te stappen. 
Een vriend van me is ook bevriend met Ronald Arkema (bestuurs-
lid Donar, red.) en die zei: neem maar contact op. Ik ontmoette 
wat RTC mensen en het klikte erg goed. Ondanks dat ik niet weg 
wilde bij mijn vriendin in Chemnitz kreeg ik zoveel signalen dat 
Donar en RTC me graag wilden hebben dat ik besloten heb het 
toch te doen. Dit is mijn laatste klus; ik ben nu 65 en als dit con-
tract afloopt ga ik met pensioen en ga ik terug naar de omgeving 
Chemnitz en samenwonen met m’n vriendin.

Mijn missie lijkt op die in Bonn: spelers helpen zich te ontwik-
kelen tot DBL-niveau. En daarbij helpt het dat ik de juiste snaar 
weet te raken, ik kan dingen voordoen, bijvoorbeeld mijn jumpshot 
(dat kan ik nog!), ik kan praktijkverhalen vertellen om duidelijk 
te maken wat ik bedoel. Ze weten dat ik ergens verstand van heb. 
Ik vind het enorm leuk om te doen, zowel organisatorisch als 
basketbal-inhoudelijk. Ik krijg uitsluitend medewerking van het 
RTC-bestuur en dat waardeer ik zeer. Op technisch en atletisch 
gebied moet er nog veel worden bijgeschaafd en daar doen we veel 
aan. We beginnen wat verschil te zien in dat opzicht, dat is mooi. 
We trainen veel maar de groep is groot dus er is te weinig indivi-
duele aandacht. We missen nog een coach wat mij betreft. Maar 
iedereen is erg leergierig en de atmosfeer in de gym is geweldig. Het 
RTC heeft geen eigen teams. We maken de spelers alleen beter. We 
leveren dus eigenlijk een dienst aan de clubs. 

Wat wel grappig was: we hadden laatst een meeting met clubs en 
daarbij kwam natuurlijk wat onderling gedoe naar boven: “jullie 
pikken onze spelers” en zo. En ik moest enorm lachen want dat 
hoorde ik ook al toen ik hier zelf speelde. Er was dus in 40 jaar 
niks veranderd!”

Na afloop krijg ik op de fiets een whatsappje met een foto van een 
doos suikerklontjes. Om aan te geven dat het slechts een senior 
moment was geweest. Pete Miller is volkomen op zijn plek in het 
werk dat hij het liefste doet in de stad die hij het liefste heeft.

Een legende in Groningen, gewoon een goede trainer/coach daarbuiten. Dat is  
ongeveer de status van Pete Miller, de man die vanuit San José State naar Groningen 
kwam in 1975, om in drie seizoenen een onuitwisbare indruk achter te laten.  
Ik ontmoet hem thuis, in zijn kleine huisje in een oude Groninger stadswijk, waar hij 
zich een slag in de rondte zoekt naar suiker voor in de koffie van de schrijver.
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u18

u24

Achter vlnr: 5 Kjeld Zuidema  13 Gijs Stams  14 Rico Walters  11 Jim Cremer  1 Noah Tinga
Voor vlnr: 22 Joran Triemstra  2 Thomas van Dijk  4 Jonas van Rheenen  8 Arman Khodadadzade  

Niet op de foto: Rienk Mast, Rutger Brongers, Danny Chakh, Gijs Deekens, Mirza Karovic, Jasper Puister 
Coach: Lothar Luinge  Assistent Coaches: Frank Edelenbos, John Kanon

Achter vlnr: 6 Sjoerd Koopmans  24 Mart Veenstra  10 Tiemen Tijs ten Have  12 Daan Maring  14 Lars Lengton  15 Rienk Mast
Voor vlnr: 3 Sheyi Adetunji  7 Martin Manchev  8 Jeffrey Sedoc  9 Tim de Vries  21 Tim Hoeve  

Niet op de foto: Noah Tinga, Thomas van Dijk, Noury Rachid, Joran Triemstra  
Coach: Pete Miller  Assistent Coach: Michel Houttuin

kijk voor het actuele wedstrijd-
schema op www.donar.nl
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Donar gebruikt al jaren haar sportieve successen en de exposure 
en de dynamiek rondom de club voor maatschappelijke activitei-
ten zoals jeugdclinics, talentontwikkeling (samen met het RTC) en 
maatschappelijk verantwoord ondernemen (in samenwerking met de 
Energy Valley Top Clubs).

Daarnaast is Donar vorig basketbalseizoen gestart met een nieuw initia-

tief om ondernemerschap en werkgelegenheid in de regio te stimuleren:  

Startup Assist Donar. In StartUp Assist worden startups, gevestigde 

bedrijven en maatschappelijke organisaties met elkaar verbonden. Doel 

is om elkaars expertise en netwerk te delen, elkaar te inspireren en van 

elkaar te leren. Het project is een voorbeeld van moderne sportsponso-

ring: niet alleen steun zoeken voor de begroting van de eigen club, maar 

ook andersom steun aan anderen bieden waar dat in je mogelijkheden 

ligt, onder het motto ‘sport verbindt’.

Het noordelijke bedrijfsleven heeft jong talent nodig om te blijven inno-

veren. Behoud van innovatieve, succesvolle startups is essentieel voor de 

economische ontwikkeling van onze regio. Maar het ontbreekt startups in 

de beginfase vaak aan een vruchtbaar netwerk, kennis en middelen. In 

Startup Assist ondersteunt Donar door startups in contact te brengen met 

haar eigen Businessclub. Daarnaast kan Donar de naamsbekendheid van 

startups vergroten door hen gebruik te laten maken van de exposure die 

Donar genereert.

In het afgelopen jaar hebben we inmiddels 35 startups aangesloten bij 

Startup Assist. Dit is een heel diverse groep bedrijven die zich bezig 

houdt met onder andere productie, apps, energie, onderwijs, gezondheid 

etc. Ook hebben we nu circa 20 partners aan dit concept verbonden. Ook 

deze groep is heel divers; bedrijven, kennisinstellingen, gemeente Gro-

ningen en semi overheidsinstellingen. Denk hierbij aan de Rijksuniversi-

teit Groningen, Noorderpoort, de Hanzehogeschool, Bossers  en Cnossen, 

Seaports, Hanzevast, Univé, SNN en Lentis. 

In het afgelopen jaar hebben we hard gewerkt aan het opbouwen van 

onze community. We hebben zes bijeenkomsten georganiseerd, bij part-

ners en bij startups, die in het teken stonden van netwerken, elkaar leren 

kennen en kennisoverdracht. Leuk is om te zien dat de betrokkenen heel 

enthousiast zijn, maar dat we ook merken dat er regionaal en nationaal 

grote belangstelling is voor ons innovatieve concept. Zo hebben we onder 

andere profvoetbalclub SC Heerenveen mogen ontvangen die wilde weten 

wat we nu precies doen binnen Startup Assist. We kunnen al wel vast-

stellen dat Startup Assist een succesvolle start heeft gehad. Het is een 

initiatief waar we zeker mee door willen gaan, en dat we verder willen 

verbeteren.  We willen de community vergroten, nog meer inhoudelijk de 

diepte in en kijken waar we vooral elkaar kunnen versterken.

met zijn meer dan 2 meter lange verschijning, 
voorzien van een glimmend kaal hoofd, is de 
inmiddels 34-jarige Olav iemand die in gezel-
schap snel opvalt. 

Olav is na zijn studie aan de slag gegaan als accountmanager/
verkoper, eerst in de telecom branche en later de communicatie 
advisering. Dat werk hield op een gegeven moment op en Olav 
moest op zoek naar iets anders. In deze korte zoektocht besefte 
Olav dat hij gegrepen werd door ruimtelijke beelden en oriënta-
ties. Bepaalde situaties in zijn omgeving, zowel binnenshuis als 
buitenshuis, vond hij mooi, anderen ronduit lelijk. En dat laatste 
prikkelde hem: dat zou toch anders kunnen en moeten. Langza-
merhand vormde zich het idee bij Olav dat er een markt was voor 
zijn gedachten en ideeën om de ruimtelijke omgeving visueel 
anders in te richten. 

De onrust nam toe en in september 2014 hakte Olav de knoop 
door. Hij ging voor zichzelf beginnen en zich richten op de visu-
ele ondersteuning van organisaties in een ruimtelijke omgeving. 
Denk hierbij aan fotobehang, vloerprints, lichtreclame, belette-
ring, plafondbedrukking en geprinte gordijnen. Op zijn 31ste had 
Olav zijn eigen organisatie met behulp van een gemeentelijke  
regeling opgestart. Zijn bedrijf “Wallpros” zag het levenslicht. 

Zijn eerste klant was Doppio Espresso op Hoog Catharijne in 
Utrecht. Via-via was hij met de beheerder in contact gekomen 
en die gunde hem zijn eerste opdracht: een print voor op de 
(voorheen saaie) rolluiken, waar altijd veel mensen langs liepen. 
Een opdracht die hem € 375,- opleverde. Een periode van ont-
dekken, veel praten, teleurstellingen en kleine successen als het 
gaat om opdrachten brak aan. 

Zijn passie voor basketbal, die hij al sinds zijn jeugd had, bracht 
hem in september 2016 in contact met Donar. Daar ontstond 
voor Olav de verbinding tussen ondernemen en sport. Hij werd 
geattendeerd op het project Donar Start Up Assist. Een project 
waar hij, als startend ondernemer, in contact werd gebracht met 
de business partners van Donar. In zijn zoektocht naar mogelijke 
klanten leek hem dit een aanlokkelijk perspectief. Snel werd hij 
in contact gebracht met de projectcoördinatrice en na enkele 
gesprekken ontving Olav in oktober een uitnodiging om aanwezig 
te zijn bij de aftrap van Donar Start Up Assist. 

Zo’n eerste ontmoeting is toch altijd even wennen en observeren. 
“Het kampioenschap van Donar nog meegemaakt afgelopen 
seizoen?”, leidde al snel tot een eerste gesprek. Via Donar Start 
Up Assist bezoekt hij frequent de thuiswedstrijden van Donar en 
de ‘Start Up events’ die worden georganiseerd. Zo herkende hij 
de andere deelnemende start-ups en betrokken business partners 
na verloop van tijd. Zo vertelde Wouter, een andere deelnemer 
aan Donar Start Up Assist, dat hij een mooie bus had aange-
schaft voor zijn bedrijf Slimmer Wifi. Voor Olav een reden om 
vragen te stellen over de pr van Slimmer Wifi, uitmondend in het 
idee en uitvoering van bestickering van de auto. Ook sprak Olav 
mensen van het managementbureau van Donar die vonden dat 
hun kantoor wel een sportievere uitstraling mocht hebben. Voor 
Olav een kleine moeite om met een voorstel te komen om een 
kantoormuur te voorzien van een kleurrijke, dynamische aanspre-
kende basketbalsituatie. 

De eerste transacties via Donar Start Up Assist voor Olav waren 
een feit. Of zoals Olav stelt in een sportmetafoor: ‘de assist/
passing van Donar was prima, maar de bal moet je wel zelf in het 
netje leggen’. Deze gedane zaken maakten de betrokken partijen 
natuurlijk ook wereldkundig, met name via de sociale media. 
Olav kreeg zodoende mede door Donar start Up Assist een steeds 
duidelijker beeld van zijn klantengroep, waar hij zich op moest 
gaan richten. Bij een Start Up Assist event was Olav op zoek 
naar een plek om te eten. Bij een statafel maakte een business 
partner wat ruimte zodat Olav zijn bordje kon neerzetten. Die 
bleek op de hoogte te zijn van de diensten van Wallpros. Hij had 
via een Linkedin bericht van Donar vernomen over de muurdeco-
ratie bij Donar. De man was van een grote organisatie en partner 
van Donar Start Up Assist. Een connectie was snel gemaakt. 
Samen met - en door deze business partner leerde Olav de
processen in een grote organisatie kennen. Hoe om te gaan met 
zoveel betrokkenen? Wat is de rol van preferred suppliers? Wat 
zijn raamovereenkomsten? En hoe kom ik daar tussen? En ja 
hoor, na veel geduld, gesprekken en e-mailberichten met voor-
stellen kan Olav zijn dienstverlening via een preferred supplier 
aan de business partner van Donar Start Up leveren. En ook kon 
hij nu die preferred supplier meenemen met zijn Start Up Assist 
businesskaarten naar een wedstrijd van Donar. Die nieuwe relatie 
had nog nooit een prof-basketbalwedstrijd gezien. Naderhand 
bleek deze nieuwe relatie toch wel onder de indruk van de 
basketbalsport van de landskampioen en nationaal bekerwin-
naar. Een nieuwe business partner voor Donar? Het zou zomaar 
kunnen!

donar en de  
arbeidsmarkt
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Wil je meer weten over Startup Assist Donar? Voor meer 
informatie kijk op onze website www.donar.nl of mail met 
StartUpAssist@donar.nl

olav skÖld, wallpros

een illustratieve 
case van een  
startup

www.wallpros.nl
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Fc groningen
EnERGY vALLEY TOPCLUB:

Zo 13-08-17 FC GRONINGEN  SC HEERENvEEN

Z0 20-08-17 AJAX FC GRONINGEN

ZO 27-08-17 FC GRONINGEN FC UTRECHT

Zo 10-09-17 FC GRONINGEN vvv venlo

ZA 16-09-17 NAC FC GRONINGEN

Z0 24-09-17 FC GRONINGEN  FC TwENTE 

ZA 30-09-17 PEC ZwOLLE  FC GRONINGEN

ZO 15-10-17 FC GRONINGEN AZ

vR 20-10-17 FC GRONINGEN wILLEM II

ZO 29-10-17 SPARTA ROTTERDAM FC GRONINGEN

ZA 04-11-17 HERACLES ALMELO FC GRONINGEN

Zo 19-11-17 FC GRONINGEN vITESSE

Za 25-11-17 FC GRONINGEN FEYENOORD 

ZA 02-12-17 ADO DEN HAAG FC GRONINGEN

Zo 10-12-17 RODA JC FC GRONINGEN

wO 13-12-17 FC GRONINGEN PSv

Zo 17-12-17 EXCELSIOR FC GRONINGEN 

ZO 24-12-17 FC GRONINGEN SPARTA ROTTERDAM

ZO 21-01-18 wILLEM II FC GRONINGEN

ZA 27-01-18 FC GRONINGEN HERACLES ALMELO

vr 02-02-18 vITESSE FC GRONINGEN

dO 08-02-18 FEYENOORD FC GRONINGEN 

Zo 11-02-18 FC GRONINGEN ADO DEN HAAG

vr 16-02-18 vvv venlo FC GRONINGEN

vr 23-02-18 FC GRONINGEN NAC

ZO 04-03-18 FC TwENTE FC GRONINGEN

ZO 11-03-18 FC GRONINGEN PEC ZwOLLE  

zO 18-03-18 AZ FC GRONINGEN 

Zo 01-04-18 FC GRONINGEN AJAX

zo 08-04-18 sc heerenveen FC GRONINGEN

zo 15-04-18 FC GRONINGEN RODA JC

dO 19-04-18 FC UTRECHT FC GRONINGEN

ZO 29-04-18 FC GRONINGEN EXCELSIOR

ZO 06-05-18 PSv FC GRONINGEN

DATUM THUIS UIT

doelmannen
1 Sergio Padt
16 Kevin Begois

verdediging
2 Todd Kane
3 Kasper Larsen
4 Mike te Wierik
5 Samir Memisevic
6 Etiënne Reijnen
21 Django Warmerdam
39 Amir Absalem

middenveld
7 Juninho Bacuna
8 Ruben Jenssen
17 Jesper Drost
20 Yoell van Nieff

S E A N
C U N N I N G H A M

D A A N
M A R I N G

E VA N
B R U I N S M A

1

12

24

A R O N
R O Y É

T H O M AS
K O E N I S

ST E P H E N
D O M I N G O

3

14

31

S J O E R D
K O O P M A N S

B R A N D Y N
C U R R Y

D R A G O
PAS A L I C

6

20

33

J AS O N
D O U R I S S E A U

T I M
H O E V E

A R V I N
S L A GT E R

8

21

44
C O A C H :  E R I K  B R A A L   /   AS S I ST E N T  C O A C H :  M E I N D E R T  VA N  V E E N

ROSTER   2017-2018

PRESEASONDONAR vS DEN HELDER SUNS
10 september 15.00 UUR sportcentrum, leek

kaarten zijn te koop bij sportcentrum leek, 

mitra nienhuis in leek of www.vanplan.nl

volwassenen: €7,50. jeugd tot 16 jaar: €5,-. 

Alleen uit in Weert is het even schrikken, want 

daar staat uiteindelijk een score van 95-98 op 

het bord. Spannend tot de laatste seconden. 

Donar eindigt als 3e in de competitie en treft 

Rotterdam in de kwartfinale van de play-offs. 

Donar zet ze relatief eenvoudig opzij. 

Met als hoogtepunt de buzzerbeater 

van Jason, die hij vanaf de eigen basket 
raak gooit. 

tussendoor brengt De ooievaar Buba, Lance 

en Jason een bezoekje. De kleintjes worden 

regelmatig in Plaza gezien.

De halve finale tegen ZZ Leiden is van een 

ander kaliber. Harde, fysieke wedstrijden!

De beelden gaan viral en even zijn 

Jason en Donar wereldnieuws! Leiden wordt 

uiteindelijk verslagen en de finale is een feit.

DiT iS ECHT ZWAAR BENEED’N ONS NiVEAU...

AND ALL THE WAY FROM THE DUTCH 

DBL, JASON DOURiSSEAU makes A 

A FULL-COURT BUZZERBEATER! 

NEXT!

JA, GE MOET ONS NiE ONDER-SCHATTEN HE!

WOAR HEBT GE TROUWENS UW STATiEF VANDOAN?

I just can’t believe this is only no. 2 in our top 10!

MVP!

MVP!
MVP!

MVP!

MVP!
MVP!

MVP!

MVP!

MVP!

MVP!

MVP!
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INTERvIEwS MET O.A.

DRAGO PASALIC

DREw SMITH

JASON & LANCE

CHASE FIELER

TJOE DE PAULA

vERDER

ALLE EvTC CLUBS

DONARMUSEUM

RTC ACADEMY

AIRPORT EELDE

EN NOG vEEL MEER

GRAFISCHE VORMGEVING & ILLUSTRATIE
Inmiddels zijn we alweer 3 jaar als communicatiesponsor verbonden aan 
Donar. Dat betekent dat als je tijdens een thuiswedstrijd om je heen kijkt, 
een groot deel van wat je ziet door ons is vormgegeven. Van het logo tot 
aan de playoff shirts die we einde seizoen weer aan mogen trekken en 
natuurlijk dit magazine. Ook eens praten over wat we qua vormgeving of 
illustratie voor jou kunnen betekenen?

KIJK OP STUDIOPARAAT.NL 

1 SEAN CUNNINGHAM  5 TJOE DE PAULA  6 SJOERD KOOPMANS  7 STEFAN MLADENOvIC  8 JASON DOURISSEAU  9 BAS vEENSTRA  11 DREw SMITH

12 DAAN MARING  20 CHASE FIELER  21 TIM HOEvE  33 DRAGO PASALIC  34 LANCE JETER  44 ARvIN SLAGTER  c ERIK BRAAL  AC ANJO MEKEL

LANDSKAMPIOEN 
2016  2017

NBB 
BEKER

SUPER 
CUP

23 Ajdin Hrustic
25 Ritsu Doan
68 Ludovit Reis

aanval
9 Lars Veldwijk
10 Mimoun Mahi
11 Oussama Idrissi
14 Uriel Altuna
19 Tom van Weert

technische 
staf
COACH  
Ernest Faber
ASSISTENT COACH 
Marcel Groninger
Peter Hoekstra



Eerder speelde Aron ook al bij Donar. Van 2008-2011 om precies te zijn. Afgelopen zomer kwam hij over 
van Amsterdam en tekende voor 2 seizoenen in Groningen. ‘In de afgelopen jaren, als ik met mijn team 
tegen Donar speelde, dacht ik vaak, die speelwijze spreekt me enorm aan. Altijd gaan voor de open man, 
die extra pass, echt spelen als een team en prijzen winnen. Daarom was ik erg blij dat ik de kans heb 
gekregen om weer bij Donar te komen. Natuurlijk is mijn rol in dit team nu anders dan mijn rol bij Apollo 
in Amsterdam. Daar had ik vooral een scorende rol. Nu kom ik van de bank en moet ik mijn speelminuten 
goed en effectief invullen en een bijdrage leveren waardoor het team continue blijft presteren’. 

‘De start van het seizoen verliep eigenlijk heel soepel. Ik kende natuurlijk al veel spelers en de nieuwelin-
gen pasten zich meteen goed aan. Brandyn is mijn kamergenoot als we op reis zijn en met hem heb  
ik een hele goede klik. We moesten er meteen staan door de voorrondes voor de Champions League.  
Dat was voor mij ook een extra uitdaging, spelen tegen Europese sterke tegenstanders. Helaas hebben we 
de poulefase na twee keer een gelijke uitslag tegen Estudiantes nét niet gehaald maar we waren er heel 
dicht bij’. 

‘Natuurlijk willen we alles winnen wat er te winnen valt. Vorig seizoen won Donar alle drie prijzen en dat  
is ook de uitdaging voor dit basketbaljaar. Dat is de doelstelling en dat is waar we voor werken. En waarom 
ook niet? We hebben een sterk team met verschillende topspelers die wisselend de kar kunnen trekken. 
Bovendien een goede coach die rust uitstraalt en altijd goed onderbouwt zijn visie duidelijk maakt. We 
krijgen in het veld veel vrijheid om zelf de beste optie te kiezen. Dat is voor een speler erg prettig spelen’. 

‘Als basketballer in Nederland is er eigenlijk maar één plek waar je altijd graag wil spelen en dat is in 
Groningen. Veel publiek, een prima sfeer en leuk entertainment rondom de thuiswedstrijden. Voor mij 
was het natuurlijk niet nieuw maar ik zie en merk dat de groei alleen maar verder doorgaat. Ik merkte het 
weer goed bij de thuiswedstrijden in die kwalificatierondes. Er kwam zoveel energie vanaf de tribunes. Dat 
geeft echt een enorme boost’.

‘We hebben een druk programma dus ik ga weinig terug naar Amsterdam. Mijn vriendin komt regelmatig 
over naar Groningen. Groningen is een leuke stad. We zijn laatst naar het Groninger museum geweest en 
binnenkort gaan we naar een wadden eiland. Scheelt voor mij ook dat ik al veel plekken ken hier. 
Ik vermaak me hier prima!’

aron
royÉ 3

“Het voelt goed om weer  
terug te zijn in Groningen.  
Alsof je weer thuis komt”.

tekst: hink jan apotheker
foto: edwin keijzer
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Gemiddeld brandstofverbruik van 4,1 t/m 7,4 liter/100 km. CO
2
 emissie van 109 t/m 169 g/km. Vanaf € 29.900,- incl. btw, bpm, recyclingbijdrage, registratiekosten en kosten rijklaar maken.

De nieuwe MINI Countryman is een avonturier die overal zijn weg vindt. Met zijn robuuste 

verschijning trotseert hij ieder terrein, asfalt of geen asfalt. Waar je ook naartoe rijdt, je komt 

terug met niet te evenaren verhalen. Tel daar al z’n ruimte en de mogelijkheid tot ALL4 bij op  

en weet: dit is de beste in z’n soort.

Je rijdt al in de nieuwe MINI Countryman vanaf € 29.900,-. Kom snel langs bij Martinistad MINI  

voor een avontuurlijke proefrit. En verken nu vast al z’n opties op martinistadmini.nl.

DE NIEUWE SUV 
 VAN MINI.

MINI COUNTRYMAN.

Martinistad MINI

Kieler Bocht 13

9723 JA Groningen

T: 050 571 72 73

DonarMuseum.nl
GEEn HEDEn ZOnDER vERLEDEn

Sinds 2009 zet het DonarMuseum zich in om de ruim 65-jarige historie van Donar basketbal onder de 
aandacht te brengen. Dit doen we voornamelijk op onze website, waar 24 uur per dag ons materiaal 
te vinden is, zoals teaminformatie, tenues, foto’s, video’s, wedstrijduitslagen, etc. Maar ongetwijfeld 
heb je ons ook al eens op een van de “DonarHistorieDagen” gezien, waar we gemiddeld een keer per 
twee jaar een tentoonstelling houden van een selectie uit de historische items, waarbij vaak ook veel 
oud-spelers aanwezig zijn! Ook in het Donarcafé dat vorig seizoen is geopend is een kleine selectie 
van het materiaal te zien.

Door bijdragen vanuit de club, van (voormalig) spelers, maar zeker ook van fans, is de historische 
collectie het afgelopen jaar weer op een mooie manier gegroeid. Zo hebben we het afgelopen jaar 
onder andere de kampioensmedaille uit 1982 en het wedstrijdshirt van Drago Pašalic met het unieke 
rugnummer “EE” aan de collectie mogen toevoegen!
 
We blijven altijd op zoek naar nieuw (oud) materiaal om de geschiedenis van Donar te waarborgen voor 
de toekomst. Als je nog materiaal hebt liggen, neem dan alsjeblieft contact met ons op. Hoe groot of 
hoe klein het ook is, alles is voor het DonarMuseum van waarde. Ook gegevens in de vorm van wed-
strijdstatistieken of verhalen over het Donar van vroeger horen we graag.
 
Een financiële bijdrage is ook van harte welkom zodat we het materiaal in goede dozen kunnen be-
waren, alle posters netjes kunnen inlijsten en de volgende DonarHistorieDag nóg mooier aan kunnen 
kleden, bijvoorbeeld met paspoppen voor alle tenues en mooie ballenhouders.

Over de DonarHistorieDag gesproken, we kunnen alvast melden dat de volgende editie gepland staat 
voor zondag 28 januari 2018! Noteer deze datum dus snel in je agenda.
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sjoerd 
koopmans  
Fris en  
fruitig

Sjoerd Koopmans is 20 jaar oud en basketbalt 
sinds hij acht is, waarvan de eerste vijf jaar bij 
HSVB uit Haren. “Op mijn dertiende ben ik naar 
GasTerra Flames U16 gegaan, wat daarna RTC 
Noord werd. Daar speelde ik twee seizoenen. Toen 
een jaar de combinatie GasTerra Flames U20 en 
RTC en daarna alleen Donar. Oh en ik heb een jaar 
de Canarias Basketball Academy gedaan, dus dat 
is echt alleen maar basketbal. Twee of drie maal 
per dag trainen, ook met het idee om daarna naar 
Amerika te gaan. Mijn academische ambities heb-
ben me daarvan weerhouden. De aanbiedingen die 
ik kreeg waren allemaal op scholen die niet zulk 
geweldig onderwijs hadden, dus daar heb ik toen 
vanaf gezien.”

“We komen uit een sportieve familie. Ik heb een 
sportende oudere broer en zus en een jongere 
zus, Dorien, die bij HSVB U20 speelt. We hebben 
allemaal gebasketbald. Onze oudste broer kwam 
bij basketbal terecht toen hij  jong was, wij gingen 
dan ook mee en daardoor is iedereen een beetje 
aangestoken. De oudsten zijn inmiddels andere 
dingen gaan doen.”

Sjoerd begint aan zijn tweede seizoen in de DBL. 
“We hebben nu twee weken een druk programma 
afgewerkt en het begint echt ergens op te lijken. 
Het is echt leuk om te zien dat de coach er stukje 
bij beetje nieuwe dingen in stopt en dat dat ook 
wordt opgepakt. Tja, wat voor spelers heb je daar-
voor nodig? We hebben natuurlijk als voordeel dat 
een aantal spelers er vorig jaar ook bij waren en 
dat wij de nieuwe jongens kunnen helpen de zaken 
snel op te pakken. En dat doen ze ook heel goed. 
Ze hebben het snel door. 

Brandyn is een hele goeie pointguard en snapt 
het heel snel. Evan heeft veel spelinzicht, net als 
Chase vóór hem. Stephen is een jonge gast die veel 
energie meeneemt met een enorme wil en leergie-
righeid.

Ze moeten niet alleen de spelletjes leren kennen, 
maar ook onze manier van spelen. Er zit een soort 
rode draad in ons spel. Noem het de spelstijl van 
Donar. Het is echt teambasketbal, zoeken naar de 
beste optie in plaats van een eenvoudige pick and 
roll spelen. Als je tegenstander iets bij je weghaalt 
heb je altijd een heleboel andere opties. Dat heb je 
vorig jaar in Europa ook wel gezien, zoals bijvoor-
beeld tegen die Hongaren. Daar was het goed te 
zien dat ons teambasketbal beter was dan hun 
individuele klasse. Iedereen weet in het veld wat er 
in spelsituaties aan de hand is. We hebben altijd 
een alternatief.

Nu in de voorbereiding trainen we twee keer per 
dag en dat gaat later terug naar ongeveer 7 keer 
per week. Dan spelen we door de week en op zater-
dag, zondag zijn we vrij en maandagochtend staan 
we er weer, fris en fruitig. De coach voelt goed aan 
wat we kunnen hebben.”

“Met Meindert van Veen erbij zie ik niet veel 
verschillen. Misschien is er iets meer ruimte voor 
individuele dingen maar in grote lijnen verandert 
er niet veel. De coaching stijl van Erik Braal is erg 
fijn voor mij persoonlijk. Hij analyseert heel goed 
tot in de kleinste details en daar doet hij ook echt 
iets mee. Hij kan prima boos worden hoor, als wij 
dingen niet doen zoals besproken, maar in het 
algemeen is hij geduldig en duidelijk.”

“Dat ik in belangrijke fases van de wedstrijd aan 
de kant zit is iets waar ik helemaal niet mee bezig 
ben. Dan ben ik echt het team aan het aanmoedi-
gen. Maar coach Braal is ook helder in wat je rol is 
in het team. Wanneer je de minuten krijgt probeer 
je die zo goed mogelijk in te vullen. Ik verwacht 
niet dat ik dit seizoen spelers van hun plek ga 
verdringen, maar er zijn genoeg mogelijkheden om 
tegen wat mindere tegenstanders iets te laten zien. 
Bovendien komt er weer een heel druk programma 
dus het is belangrijk om de anderen te ontlasten. 
Maar ik hoop natuurlijk van harte dat het wel gaat 
lukken om me te verbeteren!”

6
tekst: adriaan van denk brink 

foto: edwin keijzer

“iedereen weet in 
het veld wat er  
in spelsituaties 
aan de hand is.  

we hebben altijd 
een alternatief”

Donar magazine 2017 - 2018   25



2017-2018



Donar magazine 2017 - 2018   29

ABIAnT LYCURGUS
EnERGY vALLEY TOPCLUB:

07-10-2017 Abiant Lycurgus vallei volleybal Prins

14-10-2017 Advisie/SSS Abiant Lycurgus

18-10-2017 KV Luboteni Ferizaj Abiant Lycurgus

21-10-2017 Abiant Lycurgus Inter Rijswijk

26-10-2017 Abiant Lycurgus KV Luboteni Ferizaj

28-10-2017 Abiant Lycurgus Zaanstad

01-11-2017 TT Papendal Abiant Lycurgus

04-11-2017 Abiant Lycurgus Sv Land Taurus

11-11-2017 Coniche Topvolleybal ZwOLLE Abiant Lycurgus

15-11-2017 Seesing Personeel Orion Abiant Lycurgus

26-11-2017 Abiant Lycurgus Draisma Dynamo

02-12-2017 Abiant Lycurgus Advisie/SSS

09-12-2017 Inter Rijswijk Abiant Lycurgus

16-12-2017 Abiant Lycurgus Seesing Personeel Orion

23-12-2017 Zaanstad Abiant Lycurgus

13-01-2018 Abiant Lycurgus TT Papendal

20-01-2018 Sv Land Taurus Abiant Lycurgus

27-01-2018 Abiant Lycurgus Coniche Topvolleybal ZwOLLE

03-02-2018 Draisma Dynamo Abiant Lycurgus

10-02-2018 vallei volleybal Prins Abiant Lycurgus

DATUM THUIS UITTEAm
1 Sam Gortzak
2 Wytze Kooistra
4 Hossein Ghanbari
5 Auke van de Kamp
6 Trifon Lapkov
7 Frits van Gestel
9 Stijn van Schie
10 Daan Nijeboer
11 Sander Scheper
12 Pascal Hoogstra
15 Erik Mattson
16 Carlos Mora Sabaté
17 Niels de Vries
18 Dennis Borst

TRAINER/COACH
Arjan Taaij
TRAINER
Gerard Smit 
mENTAL COACH
Anneloes Middelkoop
SCOUTInG
Dave Nijhuis
FYSIOTHERAPEUT
Marlou Alferink
KRACHTTRAInER
Joost Horstink

www.hanzevastverhuur.nl 050 – 520 76 76 

Met 90 kantoorgebouwen beheert Hanzevast één van de grootste kantoren portefeuilles van 
Nederland. Daarmee huisvesten we meer dan 700 nationale en internationale bedrijven en 

verzorgen we dagelijks zo‘n 55.000 werkplekken. Hanzevast ondersteunt haar huurders met een 
uitgebreid pakket aan duurzame leveringen en diensten. 

 

   Huren bij Hanzevast 

Bij Hanzevast staat u altijd met 1 – 0 voor! 

Kantoren  
van de hoogste  

kwaliteit 

Een vast 
contactpersoon die 

uw wensen kent 

Een hoge  
mate van  

flexibiliteit 
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Bij Hanzevast staat u altijd met 1 – 0 voor! 

Kantoren  
van de hoogste  

kwaliteit 

Een vast 
contactpersoon die 

uw wensen kent 

Een hoge  
mate van  

flexibiliteit 



SPOnSOREn
216 Accountants 2Join

Aannemersbedrijf Sietsema Aesus Consultancy 
Training Groep Alfa College Sport en Bewegen 
Amasus Shipping Animatiewerk.nl Anrogima 
Holding ANWB Rijopleiding Groningen Apollo Hotel 
Groningen Arrix Automatisering Athleteshop.nl 
Autobusbedrijf Doornbos AZ Logistics

Baard Advies BAM BaSystemen BBL Company 
BENK Advocaten Bert Reilman Bert Rolf Bidfood 
Bloemen Mozaïek Bloemsma + Faassen Bosman 
Beheer Bossers & Cnossen Breuer Institute Burned 
Basketball BQA

CBEE Clever Chris Russell ColliCare Logistics 
Comfortabel Personen Vervoer Compenda Cruon 
Beveiliging CSN Groep

Daar[om] Dagblad van het Noorden De Bonte 
Wever De Haan Advocaten en Notarissen De Ruiter 
Horeca Directondergoed.nl DJ-Events DMG Advies 
| Accountancy Document Solutions Groep Draad 
Advocaten DRY-Nederland Dutch Card Printing DVT 
Communicatie

Ed Zijp Eemspoort Trade EIC bv ELA Container 
Energy Valley Topclub Enexis ENGIE Enpron Essent 
Eus Expo Experience

Fletcher Familiehotel FOOX Groothandel Hoogeveen 
Fotofabriek.nl   

GasTerra Gasunie Gemeente Groningen (Bestuur) 
Gemeente Groningen (Economische Zaken) 
Gemeente Groningen (WSR) Giezen Metaalproducten 
GIZOM B.V. Global Networks Global textware Golazo 
Noord Nederland GOM Schoonhouden Grand Café 
Time Out Grietje Pasma Groningen Airport Eelde 
Groningen Seaports

Hanzehogeschool Instituut voor Sportstudies 
Hanzehogeschool Instituut voor toegepaste 
Wetenschappen Hanzevast capital Harry Buiter 
Meubelspuiterij Healthy Ageing Tour Helder
Holland Casino HS Holding Huis voor de Sport 
Groningen HumanCapitalCare

In2search Internoord Reizen Insite Security iWink

Jack & Jones Jazeker! JIJ Uitzendbureau John 
Schokker Makelaardij JPB Industrial Cleaning

Kaliber Advocaten Kapsalon Kapsoones Kenneth 
Smit Koops Verhuisgroep Kuurman Groep

La Brosse Schilders Launch Cafe Lentis 
Lichtreclame Matthijssen | Ten Have Lijfering 
Dranken LM advocaten Lubberink & co

Makkes Martini Business MartiniPlaza McDonalds 
Herestraat | Hoendiep Medisch Centrum Zuid Meeùs 
MINI Martinistad MY Facilities

NewComm IT News Café NNZ the packaging 
network Noordgastransport Noorderlink 
Noorderpoort NoordZ Nova Incasso

OOG TV Oosterhof Holman

P&P Projects Payt Payroll Company Paviljoen van 
de Dame Peizer Hopbel PerkinElmer Perspectief 
Werving & Selectie Polichlo Safety & More P.P.S. 
Salarisadministraties- en adviezen PRA Health 
Sciences Preventief Veiligheidsdiensten ProCoatings 
Progress Events Provincie Groningen

Raad + Daad Rabobank Stad en Midden Groningen 
RBO Rijksuniversiteit Groningen  
Ron Haans Sportcentrum RSE Telecom ICT  
RTV Noord

Schilders de Vries Schuiling Wonen Slapen Sign 
Up Reclame SKSG SNN Snowlimits Solarcentrum 
Veendam Soundlink Sporting Events Stopaq Stork 
Studio Paraat Sunoil Biodiesel  

Technisch Expert Jansen Temporal advies, interim & 
ondersteuning Terwolde Renault ToWork4 TrainingU 
Trefcentrum Bedum Trip Advocaten en Notarissen

Unica Groningen Univé Groningen

Van Mossel Autolease Van Wijnen Velema | Rijks 
notariskantoor VH ICT Vincent Brouwer Virol 
Recycling Groep Vitesse Textielreinigers Voorneveld 
Interieur VNR Creative

Wardenburg Beveiliging en Telecom Wm Veenstra 
Druk, Print en Sign WorkForce Holland

START UP’S 
050Legal 8Bluefresh Agrifly Begeman’s retrofood
BuKu Colotech DOTS Daymate De Elekrificeur
De studentenglazenwassers Degoedegastvrouw
Fietslab Groningen FitGaaf! Fresh Goggles
Glas om Lood Indietopia InturnIT IVWear LetsCollect 
MDS Phoenixx Pro Golf Events Slimmer Wifi 
Spraakmakend StarkLearning
Stichting Fablab StudentTrainers Timme van 
Munster VIEMR VIP Skiholiday & Ski&School
Wallpros Woodwatch

Businessclubleden/ Sponsoren

partners

stersponsoren

DJ PARTnER

KLEDInG partner

COmmUnICATIE partner

Logistics

HUIS VAN DONAR
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nIC./ALFA-COLLEGE
EnERGY vALLEY TOPCLUB:

TEAM
1 Marieke Bongers
2 Marée Jansen
3 Demi Wetsema
4 Femke de Jong
5 Anne van der Ploeg
6 Danique Vervoort
7 Tessa Buitendam
8 Jildau Faber
9 Nienke van der Windt
10 Jawad Essayah
11 Tom van Os
12 Gerben Boonstra
13 Sven Müller
14 Shay Conroy
15 Tim Pijnappel
16 Jesper van Haastrecht
17 Kevin van Haastrecht
20 Jolien Hensums
21 Marjo Nieuwenhuis
22 Steye Jansen
23 Bob Bernardus

HOOFDTRAINER
Jan Jouke Flokstra  

TRAINER NIC. 1
Thomas Echten

TRAINER NIC. 2
Mark Bakker 
Johan van Tilburg

TEAMMANAGER/
TEAMBEGELEIDER 
Anneke van Dijk  

FYSIEKTRAINER
Niels Cloo   

vERZORGING 
Anouk Vervaart   
Manon Remminga 
Manon Bel 

ZEEGSE, 06:30 UUR 

Dag, interessante dag!

DvhN_DAG_adv_presentatiegids_180x120.indd   1 18-09-17   09:40

Nic. start het seizoen 2017-2018 met een sterk verjongde selectie, waarin vooral de doorstroom vanuit de 
eigen jeugd in het oog springt. Onder leiding van hoofdcoach Jan Jouke Flokstra staat dit seizoen voornamelijk 
in het teken van opbouwen. De play-offs die vorig seizoen werden gehaald, zijn nu niet direct het doel van de 
Groningers. Opbouwen, handhaven en een team smeden dat volgend seizoen weer voor de bovenste plekken 
meedoet, dat zijn de ideeën waarmee de talentvolle groep het zaalseizoen in zal gaan. Aan de andere kant: voor 
aanvang van vorig seizoen werd Nic. ook niet bij de kanshebbers voor de play-offs geschaard. Het wordt hoe 
dan ook een interessante competitie. 

kijk voor het actuele wedstrijd-
schema op www.nic-korfbal.nl



thomas koenis  
Sterker dan ooit
‘Op de vraag of Groningen een beetje als 
thuiskomen voelt is hij kort en duidelijk:  
Jazeker!

Thomas Koenis is terug bij Donar en dat mag iedereen weten. 
Op het veld oogt hij energiek en spat het plezier van het gelaat 
van de 2.10m lange Thomas Koenis. ‘Natuurlijk is het publiek 
mede aanstichter van dat plezier. Iedere wedstrijd in Martini-
Plaza geeft een geweldige boost’, beaamt Koenis. ‘Net als in 
Leiden leeft het basketbal hier enorm’. Als jonge speler keek 
Koenis op naar één man: Peter van Paassen. Ik vond het altijd 
mooi om een local hero te hebben. Peter van Paassen was echt 
mijn held toen hij tussen 2004 en 2006 bij Den Helder speelde. 
Als tiener debuteerde Koenis in de eredivisie bij Den Helder. ‘Ik 
was toen 18, een mooie tijd. Later ben ik naar Bergen op Zoom 
gegaan. Echt jammer dat daar nu geen basketbal meer word 
gespeeld’. In 2011 ging de stekker eruit in Bergen op Zoom en 
vertrok Thomas naar Groningen om voor Donar te spelen. Met 
Donar won hij in 2014 de landstitel en in zijn eerste Donar-pe-
riode kwamen daar ook nog een Supercup en twee NBB-bekers 
bij. Maar in 2015 kwam er een einde aan het eerste huwelijk 
tussen Thomas Koenis en Donar. De center vertrok naar een 
andere universiteitsstad: Leiden. In de Sleutelstad kreeg Koenis 
naar eigen zeggen een grotere rol binnen het team en was er de 
mogelijkheid om verder te groeien als basketballer. ‘Zeker, ik heb 
erg veel geleerd in Leiden en ben een completere speler gewor-
den’. Met ZZ Leiden won Koenis geen enkele prijs. ‘We waren 
wel dicht bij de beker maar de prijzenkast bleef leeg’. Daar zal 
de komende drie seizoenen verandering in komen spreekt Koenis 
verwachtingsvol uit: ‘Ik ben naar Donar teruggekomen omdat ik 
hier graag wil spelen en omdat ik prijzen wil pakken. Het liefst 
zoveel mogelijk’. 

Thuis in zijn appartement maakt Koenis een ontspannen indruk. 
‘Ik wilde graag weer in Groningen spelen. De ambities van de 
club spreken mij aan en ik kan hier belangrijke stappen maken 
om een betere basketballer te worden. Daarnaast is Groningen 
gewoon een geweldige stad. Hij heeft bewust gekozen om zijn 
naam voor drie seizoenen aan Donar te verbinden. In die tijd 
hoopt Koenis ook zijn studie Bedrijfsadministratie af te ronden. 
‘Ik heb altijd al iets naast het basketballen willen doen. Mijn va-
der is daarin wel een voorbeeld, hij combineerde werk en studie 
ook altijd. Hij heeft nu een eigen administratiekantoor. Hij zegt 
altijd: alles wat je nu doet, hoef je later niet te doen. Een tegel-
wijsheid pur sang maar het klopt als een bus. Ik heb nu nog de 
mogelijkheid te studeren en ik leer vrij makkelijk dus doe ik er 
graag wat mee. Ik wil uiteindelijk een stabiele basis leggen’. Een 
uitdagende baan, een leuk gezin en een mooi huis. Het klinkt 
cliché maar het is wat Koenis ambieert na zijn sportieve carrière. 
Zijn vriendin en hij zijn inmiddels negen jaar samen: ‘We leerden 
elkaar kennen op de middelbare school toen we bij elkaar in de 

klas zaten. Ze werkt nu vier dagen per week in Den Helder en tij-
dens haar vrije dagen komt ze hierheen. We hebben ook een huis 
samen in Den Helder’. Beiden hebben de wens uitgesproken 
graag samen een gezinnetje te willen stichten. Koenis is sowieso 
graag onder de mensen. Uit de basketbalwereld heeft hij tot nu 
toe een aantal goede vrienden overgehouden. ‘Rogier Jansen 
bijvoorbeeld. Dankzij hem ben ik echt beter gaan schieten. 

‘Weet je wat het is? Basketbal is echt niet het belangrijkste in 
mijn leven. Het is op dit moment wel mijn leven maar het is niet 
het belangrijkste. Mijn familie, mijn vriendin en vrienden zijn 
het meest belangrijk voor me’. Koenis komt uit een hecht gezin 
bestaande uit drie broers en een zus. Thomas is de op één na 
jongste. ‘Altijd stonden mijn ouders voor ons klaar. Mijn moeder 
ging mee naar het basketbal en mijn vader ging met mijn broer 
mee die voetbalde. Ze komen geregeld bij Donar kijken. Ook mijn 
zusje is altijd fanatiek. We moeten altijd winnen van haar, anders 
krijg ik het wel even te horen haha! Thuis is voor Thomas de ma-
rinestad Den Helder maar opgroeien deed hij in het West-Friese 
Hoogkarspel. Hij deelt zijn tijd graag nuttig in, studeert naast het 
basketbal en trekt er in zijn vrije tijd graag op uit. Ook qua mu-
zieksmaak is Koenis wat anders dan de hedendaagse basketbal-
lers. ‘In de auto luister ik meestal Radio Veronica ofzo. Muziek 
van Coldplay, U2 maar ook André Hazes kan ik waarderen.

Europees spelen is voor Thomas echt een genot. Zijn er ambi-
ties? ‘Ik wil niet te ver vooruit kijken’, bekent Koenis. ‘Ik leef 
per wedstrijd en we gaan wel zien hoe ver we komen. Natuurlijk 
willen we zoveel mogelijk winnen. Een goede analyse is daar-
voor essentieel. Ik zoek altijd zoveel mogelijk informatie over 
mijn tegenstanders van tevoren op. Wat ik nog meer doe voor 
een optimale wedstrijdbenadering? Zorgen voor een gevarieerd 
eetpatroon, goed slapen, trainen en rusten. Ik vind het lekker om 
in mijn vrije tijd af te spreken met vrienden of met jongens uit 
het team. De meesten zijn hier alleen, dan is het lekker af en toe 
eens iets met elkaar te doen. Maar mag ook graag even lekker 
alleen op de bank chillen en wat tv kijken. Voetbal Inside vind 
ik echt heerlijk om naar te kijken. Ik ben ook wel een voetbal-
liefhebber. Ik ga soms naar een wedstrijd van FC Groningen als 
het schema het toelaat. Als het mooi weer is, stap ik lekker op 
de fiets en in Den Helder ga ik graag naar het strand. Ik woon 
er vijf minuten vandaan. Ik hou van de buitenlucht.’ Thomas zit 
goed in zijn vel en geniet van het leven, je merkt het aan alles. 
‘De komende drie jaar ben ik hier wel op mijn plek. Ik ga ervan 
genieten. Ik ben sterker dan ooit!

14

“iedere wedstrijd in  
martiniplaza geeft een  
geweldige boost”
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tekst: sidney meulema
foto: edwin keijzer
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Met trots presenteren  
wij de ‘Rookieclub’ onze  
vernieuwde juniorclub.  
Met een nieuw logo en: 
meer activiteiten dan ooit. 
Ben jij helemaal gek van  
basketbal en jonger dan  
14 jaar? Meld je dan aan  
voor de RookieClub van  
Donar! Het is dé  
basketbalfanclub  
voor kids!  

Tijdens dit seizoen organi seren 
wij meer activiteiten dan ooit 

- Meet & Greet met de spelers
- Bezoek aan FC Groningen
-  Striptekenen met Studio  

Paraat
-  Rondleidingen bij sponsors zoals 

RTV Noord
- Bezoek uitwedstrijd
- En nog veel meer leuks

Line Up
Als lid van de RookieClub kun je je 
ook opgeven voor de line up voor-
afgaand aan de wedstrijd.
Je mag dan bij een thuiswedstrijd 
de spelers een high five geven bij 
de spelerspresentatie.

Junior reporter
Je kan je ook opgeven als junior 
reporter van een thuiswedstrijd. 
Je zit met je neus op de wedstrijd 
en maakt als razende reporter 
een verslag van de wedstrijd. 
Deze zullen wij vervolgens op  
social media delen.

Meer weten?
Stuur een mailtje naar  
rookieclub@donar.nl

SUPPORTERSvEREnIGInG 

DOnAR
Tien redenen om lid te worden! SV Donar…

Since 1

951

svdonar.nlwORD LID! 
 
Om de stem van de fans letterlijk en fi-
guurlijk zo luid mogelijk te laten klinken, 
zou iedere supporter lid moeten worden 
van de SV Donar. Aarzel niet langer en 
wordt lid voor 15 euro per seizoen of 
(maximaal) 30 euro per gezin. Meer dan 
300 fans gingen je al voor. Ga voor meer 
informatie, of om direct lid te worden, 
naar de website www.svdonar.nl
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1  is officieel vertegenwoordiger van de fans richting club

2  verzorgt de verkoop van merchandise

3  is voorvechter van eigen supportersruimte in MartiniPlaza

4   heeft inspraak rond het seizoenkaartbeleid  

en ticketverkoop

5  verzorgt verkoop uitwedstrijden play-offs en Europees

6   organiseert busreizen naar uitduels bij voldoende  

belangstelling

7  praat mee over 1e training, Open Dag, seizoensafsluiting

8  zorgt voor extra sfeer tijdens de wedstrijden

9  verloot extra losse tickets thuisduels tijdens het seizoen

10   organiseert elk jaar drie evenementen waarvan één met spelers

Sinds 1 januari 2017 is er een samenwerkingsverband tussen de 
club Donar en Sv Donar op het gebied van merchandise. Na een 
aantal jaren apart van elkaar merchandise te hebben aangeboden 
aan de fans van Donar, hebben we de krachten gebundeld.

we voeren het clublogo als ook het historische Donarlogo in de arti-
kelen en we zijn bezig om het huidige merchandise assortiment te 
veranderen en uit te breiden; hiervoor hebben we de hulp ingeroe-
pen van Dimitri Jansma van Studio Paraat. 

Er is op wedstrijddagen een stand in de foyer van MartiniPlaza waar 
je alle merchandise kunt bekijken en kopen. Er is ook een speciale 
website waar je de merchandise kunt bestellen:  
www.donarmerchandise.nl

DOnAR  
merchandise
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Brandyn Curry en  
de prijs van succes
Een stressfractuur beëindigde vorig jaar vroegtijdig het seizoen 
van Brandyn Curry (26) bij Helios in Slovenië. Hij besloot een 
half jaar rust te nemen om goed te kunnen herstellen en geen 
risico’s te lopen op nieuwe blessures. En toen kwam deze zomer 
het aanbod van Donar. “It was exactly what I needed”, aldus 
Curry. Na twee onrustige seizoenen in Duitsland en Slovenië, 
met onzekerheid over speeltijd en betalingsproblemen, was hij 
toe aan rust. “Ik was op zoek naar stabiliteit. En dat kon Donar 
bieden. Het is een team met spelers die er langere tijd spelen, 
dat zegt veel. Ook de coach blijft en ik hoef me geen zorgen te 
maken over geld”, vertelt Curry.
 
De afgetrainde Brandyn komt uit een sportieve familie. Al was 
de familiesport vooral American football; zo speelde zijn oom in 
de NFL. Zelf beoefende Brandyn vier sporten, football, baseball, 
basketball en bowlen. “Bowlen is echt groot in mijn familie” 
vertelt Brandyn lachend. Op zijn twaalfde verhuisde hij na de 
scheiding van zijn ouders met zijn moeder vanuit New Jersey 
naar North Carolina. “Eerst vond ik het vreselijk, ik moest 
iedereen achterlaten”, vertelt Brandyn. Maar voor zijn basket-
balcarrière was het goed nieuws. Hij ging naar een veel grotere 
middelbare school waar sport een grote rol speelde. Daar maakte 
hij een definitieve keuze voor basketbal. “Ik hou niet van spelle-
tjes waar je maar 1 of 2 keer kan scoren. Ik hou van het snelle 
spel van basketbal.” Ook begon hij in deze tijd aan zijn lichaam 
te werken. “Ik was echt chubby. Mijn bijnaam was Cheesecake 
Curry”, lacht hij.

Op zijn zestiende kwam alles samen. “I came into my own. 
Mijn lichaam was fit, ik had me als speler ontwikkeld en ik 
werd gescout”, vertelt Curry. Aanbiedingen van colleges stroom-
den binnen. En niet van de minste. Harvard, Penn, Stanford, 
allemaal wilden ze de jonge Brandyn hebben. Want naast een 
basketbaltalent was Brandyn ook een straight A student. Dankzij 
zijn strenge moeder. “Ik heb in mijn leven maar twee B’s ge-
haald. Mijn moeder gaf me direct huisarrest en ik mocht niet op 
de playstation. Alleen A’s waren goed genoeg bij ons thuis.”
Uiteindelijk viel de keuze op Harvard. “Toen ik de brief kreeg 
moest ik lachen. Ik dacht: ik ga niet basketballen met een bunch 
of nerds. Maar toen ik daar kwam werd ik verliefd op de campus. 
Het waren de beste vier jaren van mijn leven”. Het team van 
Brandyn bracht een basketbalcultuur op gang op Harvard. “Het 
was daar eerst geen grote sport. Maar doordat mijn coach niet 
alleen mensen haalde met goede cijfers die basketbal leuk von-
den, maar ging voor spelers die van basketbal hielden, verander-
de dit. We speelden mee in March madness, iets wat nog nooit 
wat was voorgekomen. We changed Harvard history. En hoeveel 
mensen kunnen dit zeggen.”

Maar het was niet alleen maar rozengeur en maneschijn op 
Harvard. Curry raakte betrokken bij een schandaal. Een groep 
studenten werd beschuldigd van plagiaat en afkijken. Ze hadden 
tijdens een ‘take home’ test met elkaar overlegd. Harvard was 
geschokt. “Het schandaal blies echt enorm op, ze hadden nooit 
verwacht dat Harvard studenten dit zouden doen”, vertelt Curry. 
Er volgden onderzoeken en 200 studenten, waaronder co-captain 
Curry en zijn aanvoerder, werden voor een jaar geschorst.
De schorsing van de spelers van Harvard trok de aandacht van 
de nationale media. “Ik zette ESPN aan en zag daar mijn naam 
voorbij komen. Het is natuurlijk cool om je naam daar te zien, 
maar niet op deze manier”, vertelt Curry. Gelukkig kreeg Brandyn 
veel steun van het team, studenten en alumni, die de schorsing 
overdreven vonden. Terugkijkend is Brandyn blij met de schor-
sing. Onderdeel van de schorsing was dat de studenten een half 
jaar full time moesten werken. “Ik koos ervoor om bij een levens-
verzekeringsmaatschappij te gaan werken. Ik kon niets bedenken 
dat meer out of my comfort zone was. Ik ben eigenlijk verlegen 
en mensen aan de deur aanspreken, dat leek me vreselijk.” 
Brandyn leerde veel in deze zes maanden. “Ik bofte met mijn 
baas. Hij deed veel aan zelfontwikkeling en verplichtte me tot 
het lezen van zelfhulpboeken. Iets wat ik nu nog doe.” Zijn be-
langrijkste les? “Het verschil tussen succes en geen succes ligt 
in het veranderen van kleine gewoontes. Wanneer je niet leest, 
begin dan met 10 pagina’s per dag om jezelf te verbeteren. Het 
effect zal niet meteen zichtbaar zijn, maar uiteindelijk zullen 
dergelijke nieuwe gewoontes in een verandering in je leven 
resulteren.” Na zijn periode als sales person wordt een gefocuste 
Brandyn weer co-captain van het basketbalteam op Harvard en 
daar behaalt het team wederom succes.

 

In Groningen hoopt Brandyn te laten zien dat hij een goede 
leider is op het veld. Hij verheugt zich op het publiek. “I feed 
off the energy of the crowd. Ik vond het altijd vreselijk om hier 
te spelen omdat jullie zo’n fanatieke aanhang hebben”, vertelt 
Brandyn lachend. Met MartiniPlaza ditmaal aan zijn kant belooft 
het een mooi seizoen te worden voor Curry. 

“Het verschil tussen 
succes en geen succes 
ligt in het veranderen 
van kleine gewoontes.”

“ik vond het altijd  
vreselijk om hier te spelen 
omdat jullie zo’n fanatieke  

aanhang hebben”

tekst: sarah euwema
foto: edwin keijzer
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Donar is, naast topbasketbal, betrokken bij vele 
maatschappelijke activiteiten. Een van de pijlers 
binnen deze activiteiten is gericht op de jeugd. In 
de missie wordt duidelijk uitgesproken, dat Donar 
het stimuleren van bewegen en gezondheid bij de 
jeugd wil bevorderen en basketbal als breedtesport 
stevig wil neerzetten in Groningen en omstreken. 
Oud voorzitter Gert Kiel verwoordde dit in 2016 
als volgt: “De club wil een bijdrage leveren aan 
de leefbaarheid en gezondheid van de jeugd in 
buurten, wijken, dorpen en Stad. Donar is meer 
dan zo maar een basketbalwedstrijdje, Donar is een 

wezenlijk onderdeel van de noordelijke samenle-
ving. We richten ons daarbij vooral op de jeugd. 
Want samen hebben we de toekomst.”

Om de jeugd te bereiken zetten we o.a clinics voor 
basisscholen in. We verzorgen 250–300 clinics 
per jaar. Dat is behoorlijk veel. Dat betekent, dat 
er duizenden kinderen met het spel basketbal in 
Noord Nederland in aanraking komen en met een 
onvergetelijke ervaring naar huis gaan. Dankzij 
sponsoren en medewerking van verschillende orga-
nisaties kunnen we de clinics blijven geven. 

overal  
basketbal  
en voor  
iedereen!

Topbasketbal in Groningen. De basketballers van Donar en 
de organisatie leveren al jaren op sportief terrein toppres-
taties. Veel basketballiefhebbers kunnen genieten van een 
‘avondje Donar’ in Martiniplaza. Donar betekent een totale 
beleving: topsport, spanning en spektakel. “samen  

hebben  
we de 
toekomst”
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De basketbalverenigingen  spelen een grote rol bij 
de follow-up. Want uiteindelijk willen we graag, 
dat de kinderen daadwerkelijk gaan sporten en / 
of met hun ouders de wedstrijden van Donar gaan 
bezoeken en wellicht nog enthousiaster voor het 
spel basketbal worden.  De samenwerking met de 
verenigingen en de afdeling Noord van de NBB is 
goed. De verenigingen omarmen de inzet van Do-
nar. Minimaal een keer jaar wordt overleg gevoerd 
met o.a. als doel: hoe kunnen we elkaar versterken? 
Zo was  de uitkomst van een van deze bijeen-
komsten om een flyer te ontwerpen, voorzien van 
alle gegevens van de verenigingen. De flyers zijn 
beschikbaar en worden aan alle deelnemers aan 
de clinics uitgedeeld, zodat de kinderen contact 
kunnen opnemen met de vereniging in de buurt. 
De verenigingen op de flyer bieden de mogelijk-
heid aan om drie keer gratis mee te trainen. Mocht 
een kind lid worden van de vereniging, dan biedt 
Donar het gezin een vrijkaart voor een wedstrijd in 
MartiniPlaza aan.

Om het topsportklimaat op niveau te houden, te 
verduurzamen, waarvan de jeugd alleen maar kan 
profiteren, werkt Donar via de Energy Valley topclub 
samen met FC Groningen, Abiant Lycurgus en Nic 
/ Alfa College. Binnen de Energy Valley Topclub 
wordt gewerkt met een programma om jeugd, 
ondernemers te informeren en te betrekken bij 
energie-onderwerpen. 

Het Donar fonds kan een bijdrage leveren om 
activiteiten te ontwikkelen in buurten / wijken in 
en om de stad Groningen. Dit fonds is in het leven 
geroepen om bewoners de kans te bieden extra 
activiteiten te ontwikkelen om bewegen, het spelen 
van basketbal te stimuleren. 

De clinics worden gegeven door ervaren clinic-trai-
ners. Een clinic van Donar staat garant voor 
plezier, bewegen en leren. Er wordt een doordacht 

programma aangeboden, waarvan ook de STAR 
elementen: sportiviteit, teamwork, acceptatie en 
respect een wezenlijk onderdeel uitmaken. De 
oefeningen zijn zo ingericht, dat iedereen kan 
deelnemen. De kinderen genieten zichtbaar tijdens 
de clinics en de scholen geven aan, dat ze tevreden 
zijn. Veel scholen schrijven na de eerste clinic weer 
in voor het volgende seizoen.

Binnen het maatschappelijk verantwoord onder-
nemen (MVO) zijn er naast de clinics voor ba-
sisscholen ook clinics voor het onderwijs na de 
basisschool. Ook specifieke doelgroepen kunnen 
we bedienen. Zo kunnen bedrijven inschrijven om 
ons een clinic voor het personeel te laten verzor-
gen, wellicht met aansluitend een bezoek aan een 
wedstrijd met informatie over basketbal vooraf. Ook 
worden de clinic trainers ingezet bij grote sporteve-
nementen, zoals in september bij Sport xperience 
in Groningen, waarbij alle sportverenigingen de 
kans werd geboden hun sport te laten zien, maar 
vooral te laten ervaren. 

Heel speciaal zijn de Health Energizers clinics. 
Deze clinics bestaan uit 2 delen: actief in de 
zaal en het volgen van een  programma in de 
groepsruimte. Dit is een interactief programma 
over leefstijl. In deze clinics wordt op een speelse 
manier aandacht besteed aan een gezonde leefstijl. 
Het Huis voor de Sport speelt een belangrijke rol 
in het onder de aandacht brengen van deze clinics. 
In de voorjaarsvakantie biedt de Health Clinics 14 
kinderen een basketbalkamp aan met alles er op 
en er aan.  Het programma staat in het teken van 
gezondheid en bewegen.

Ook in het seizoen 2017–2018 gaan we weer voor 
het verzorgen van veel clinics. De eerste clinics zijn 
al weer geboekt. Informatie m.b.t. de clinics, zie de 
site van Donar: https://www.donar.nl/jeugd

tekst: ben wiersema
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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 lidmaat-
schap een groot aantal andere faciliteiten:

• Eén of meerdere parkeerkaarten
•  Toegang tot de Topsportlounge (bbc 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
 
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: 

De basketbalwedstrijden van Donar staan garant voor basketbal op hoog 
niveau, gecombineerd met een flinke dosis entertainment, spanning en 
sensatie. De thuiswedstrijden 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 (Noorde-
lijke) ondernemers. De mogelijkheden zijn zeer divers en uitgebreid:

BASKETBAL EN BUSInESS

DOnAR vERKOOPT!
• 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, leveranciers, medewerkers of 
andere stakeholders te versterken? Dan bent u 
bij Donar aan het goede adres. De club heeft een 
zeer gevarieerd aanbod aan faciliteiten, 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 thuis-
wedstrijd 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. advertentie 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 be-
wegen. Tegelijkertijd willen we hen bewust maken 
van het belang van een gezonde levensstijl. In de 
stad en in de noordelijke provincies nemen jaarlijks 
aan 250 tot 300 clinics ruim 5000 kinderen deel; 
leerlingen van zowel basisscholen als van scholen 
van Voortgezet Onderwijs. Tevens organiseert Donar 
sinds 2012 ieder jaar in de voorjaarsvakantie het 
Health Energizers! basketbalkamp. 

Bedrijven kunnen participeren in Health Energi-
zers! waarmee ze kunnen laten zien hun maat-
schappelijke verantwoordelijk te willen nemen.

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

team
1 Dion Kunst
2 Ronald Koops
3 Jasper Huizenga
4 Stefan Vespa
5 Joop Uchtman
6 Kevin Kuiper
7 Patrick Kiezenbrink
8 Kenneth Keijzer
9 Max Groeninga
10 Dylan Foks
11 Chris van der Vossen
12 Rodney Kuiper
13 Tom Korte
14 Romeo Stroosma
15 David Bartos
16 Danny Kerstholt
17 Tim Bartels
19 Daan van Fessem

HOOFDTRAINER
Arjan Peters  

ASSISTENT TRAINER
Berthil Göbel

TEAMBEGELEIDER
Bouko Kuiper
Henk Zoutman

FYSIOTHERAPIE
Rene de Jonge
Merel de Weerdt 

GIJS GROnInGEn
EnERGY vALLEY TOPCLUB:

kijk voor het actuele wedstrijd-
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‘Drie prijzen winnen en goed gepresteerd in Europa.  
We hebben het afgelopen jaar een heel goed seizoen gehad 
en dan is de zomer extra leuk. Tijd om even bij te komen, 
veel meer tijd om met de familie door te brengen en vooruit 
kijken naar weer een mooi basketbalseizoen. Samen met 
Arvin en Stefan hebben we afgelopen zomer een basketbal-
kamp georganiseerd en dat was een groot succes. Zoveel 
blije en enthousiaste kinderen, daar krijg ik enorm veel 
energie van. Het kon gewoon niet beter. Ik heb nu al zin in 
de tweede editie in 2018’. 

‘Het bevalt me prima in Groningen. Ik ga nog regelmatig 
naar Breda en Diever waar mijn familie woont maar Gro-
ningen is een prettige verrassing. Een fijne stad en ook een 
heerlijke basketbalsfeer. De fans in Groningen zijn loyaal en 
zijn er altijd. Bovendien doet de organisatie van Donar er 
alles aan om de sfeer en de ambiance in MartiniPlaza leuk 
en gezellig te maken. Dat is belangrijk. Mensen die voor de 
eerste keer bij Donar komen zijn zo enthousiast! Ik vind dat 
prachtig. Ik hoop ook dat andere clubs in Nederland dat 
voorbeeld volgen. Ik wil de fans in Groningen langs deze weg 
ook echt bedanken. Ze herkennen ons spel en geven ons 
altijd een goed en warm gevoel. Dank daarvoor’. 

‘Vorig seizoen hadden we een hele sterke groep en wonnen 
we alle prijzen. We hebben samen ook heel veel gelachen. 
Vooral met Chase en Lance, de grappenmakers van het 
team. Dit seizoen hebben we een ander team maar we gaan 
zeker voor hetzelfde. Ik was verbaasd dat we in het begin 
al zo snel goed waren en het ritme er snel in zat. Dat moest 
ook wel door die voorrondes, maar het ging echt heel snel. 
Natuurlijk is het jammer dat het niet lukte in Madrid, we 
waren er zo dicht bij. Maar we zijn nog maar net begonnen 
en we kunnen alleen maar verbeteren. Ik heb er zin in!’

‘mijn zomer  
kon eigenlijk  

niet beter!’

drago paŠalić

tekst: hink jan apotheker
foto: edwin keijzer
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fiba  
EUROPA cup

kk bosna - bosniË

Met veel passie, vechtlust, een tomeloze inzet en veel strijd werden Vytautas 
uit Litouwen, Bakken Bears uit Denemarken en bijna Estudiantes uit Span-
je aan de kant gezet. De Spanjaarden ontdeden zich pas na een overtime 
in Madrid van de hardwerkende Donar spelers. Wat Donar tot nu toe heeft 
gepresteerd in Europa is bewonderenswaardig en uniek. Zelden kwam een 
Nederlands team op een dergelijk hoog niveau als de Champions League zo ver 
en dat oogst ontzag en veel respect. Donar is, gelukkig voor u, nog lang niet 
klaar in Europa want de mannen van Erik Braal en Meindert van Veen gaan 
een niveau lager verder. Dat niveau heet de FIBA Europe Cup. Ook hier wordt 
geen kinderachtig basketbal gespeeld. U zult zeker drie thuiswedstrijden gaan 
genieten van prachtig basketbal op hoog niveau. Tegenstanders van formaat 
zullen Groningen en Leek aandoen. Wat dacht u van KK Bosna uit Bosnië- 
Herzegovina, het Belgische Telenet Antwerp Giants en het Franse Le Portel uit 
Pas-de-Calais. Stuk voor stuk gretige tegenstanders. Tegenstanders waartegen 
Donar echt kan laten zien wat voor kwaliteit we hier in het Hoge Noorden in 
huis hebben. In deze bijdrage licht ik de Europese tegenstanders van Donar 
uit de poulefase van de Europe Cup aan u toe. 

Donar heeft zich na drie  
ijzersterke voorrondes in de 

Champions League helaas net niet 
weten te plaatsen voor het  

hoofdtoernooi daarvan. 

Het uit de Bosnische hoofdstad Sarajevo afkomstige KK Bosna Royal werd opgericht in 1951 en kent een  
roemrucht verleden. In de zeventiger en tachtiger jaren van het voormalige Joegoslavische tijdperk kende  
KK Bosna grote Europese successen.  
 
Het hoogtepunt van de club speelde zich af in 1979 tijdens de finale van de EuroLeague. De tegenstan-
der van destijds, Emerson Varese, domineerde in Europa in de jaren 70 maar onder leiding van groot-
machten Mirza Delibasic en Zarko Varajic won KK Bosna de finale met 96-93. Onder het toeziend oog 
van 15.000 uitzinnige toeschouwers in Grenoble (Fra.) was KK Bosna de eerste club in de geschiedenis 
die de Euroleague met louter vaderlandse spelers wist te winnen. De sterspelers deden waar ze goed in 
waren. Delibasic scoorde 30 punten, MVP Varajic zelfs 45, nog altijd de hoogste score ooit in een Euro-
pese finale. In datzelfde jaar won KK Bosna ook de Joegoslavische titel en beker. Het bleken de glorieu-
ze jaren voor de club die heden ten dage Donar treft in de Europe Cup. KK Bosna speelt anno nu haar 
thuiswedstrijden in Dvorana Mirza Delibasic, vernoemd naar clubicoon en wijlen Mirza Delibasic. De hal 
heeft een capaciteit van 6.500 en wordt bevolkt door een zeer fanatieke aanhang die zich met een orkaan 
aan geluid achter het team zet. De ultra’s, Horde zla genoemd, wordt gevormd door fanatiekelingen die 
zich achter zowel KK Bosna als voetbalclub FK Sarajevo scharen. Ook speelt de club vele wedstrijden 
in de grotere Olympische Zetra hall waar 12.000 enthousiastelingen in kunnen. Waar Donar in Sarajevo 
gaat spelen is nog de vraag. Dat het een heksenketel zal zijn staat vast. De coach van KK Bosna-Royal is 
Aleksandar Damjanovic. De gebruikelijke starting five bestaat uit pointguard Drasko Knezevic, de 37-jari-
ge shooting-guard Goran Ikonic, power-forward Aleksandar Radukic, small-forward DeVon Walker (VS) en 
de Montenegrijnse center Maksim Sturanovic. Op de bank vinden we onder andere de 38-jarige Ameri-
kaanse pointguard Cory Bradford. De clubkleuren zijn rood en geel. KK Bosna-Royal won viermaal het 
Bosnische kampioenschap, driemaal de beker, tweemaal de Joegoslevische beker en driemaal de  
Joegoslavische titel. De grootste prijs was het winnen van de EuroLeague in 1979. 

TEKST: sidney meulema

Telenet Antwerp  
Giants - belgiË

ESSm Le Portel - frankrijk

Tegenstand van onze Zuiderburen komt dit Europe Cup seizoen van Telenet Antwerp Giants.  
 
De club uit Antwerpen ontstond in 1995 na een fusie van het Antwerpse Sobabee met Racing Mechelen. 
De naam werd Racing Basket Antwerpen. De naam Antwerp Giants zoals we die tegenwoordig kennen 
prijkt op de tenues vanaf het seizoen 2005-06. De club speelt ieder seizoen met en sponsornaam.  
Jarenlang was de Haven van Antwerpen naamgever van de club, vanaf dit jaar is telecom-provider Telenet 
dat. Qua titels kunnen we het kort houden. De Giants wonnen eenmaal de landstitel (2000), tweemaal de 
Beker van Belgie (2000, 2007) en tweemaal de SuperCup (2007, 2016). Vorig seizoen bereikte Antwerp 
Giants de halve finale van de play-offs na een tweede plaats in de Euromillions Basketleague competitie. 
In de beker werd het in de kwartfinale uitgeschakeld en in de Europe Cup haalden de Belgen de tweede 
ronde. Antwerp Giants speelt haar wedstrijden in de Lotto Arena dat plaats biedt aan 5.200 toeschou-
wers. Nederlanders Vincent Krieger en Nick Oudendag speelden ooit voor Antwerp Giants. Oud-Donar 
spelers Dwayne Archbold, Ian Hanavan en Sebastien Bellin droegen voorheen ook het wit-rode tenue van 
Antwerp Giants. Hoofdcoach Roel Moors is oud-speler van de club. Tussen 2000 en 2006 speelde hij er 
en van 2009 tot en met 2015 was hij onderdeel van de Giants. Moors sloot zijn actieve spelersloopbaan 
af in Antwerpen om vervolgens door te groeien als assistent-coach. Vanaf 2015 is hij eindverantwoordelij-
ke en in 2016 kreeg hij de prijs als coach van het jaar in België. MVP van vorig seizoen is Jason Clark en 
hij is ook dit seizoen speler van Antwerp Giants. Hij is een guard die een enorme drive en veel snelheid 
met zich meebrengt. Clark brengt succesvolle ervaringen bij Okapi Aalstar, BC Göttingen en Belediye 
Ankara met zich mee en is de beste speler van dit Antwerp Giants. Pointguard is de jonge Paris Lee. 
Small-forward Hans Vanwijn is een bijzonder talent. Op zijn 20e was hij al de captain van Limburg Uni-
ted. Door een enkelblessure heeft hij lang buitenspel gestaan maar dit seizoen gaat hij bij Antwerp Giants 
knallen. Vanwijn wordt gezien als het grootste Belgische basketbaltalent. Dave Dudzinski is de powerfor-
ward en inzetbaar op zowel de 4 als 5 positie. Overgekomen van topclub Steaua Boekarest uit Roemenië. 
Powerforward/center is de Serviër Aleksandar Marelja. Hij kwam in de voorbereiding noodgedwongen naar 
Antwerpen om de geblesseerde Moses Kingsley te vervangen. Die Kingsley is normaliter de startende 
center en beschikt over een Nigeriaans paspoort. Staat bekend om zijn vele blocks en hard reboundwerk. 
Sterke speler in de paint. Antwerp Giants overleefde net als Donar twee Champions League voorrondes 
maar moest uiteindelijk haar meerdere erkennen in het Poolse Rosa Ranom.

Donar mag op zich blij zijn dat ESSM Le Portel afrekende met het Russische Parma want een reis naar Frankrijk 
of een reis naar het koude Perm in Rusland maakt nogal een verschil.  
 
ESSM Le Portel is een nieuwkomer in de FIBA Europe Cup. Sterker nog, de club speelt nog niet zo heel 
lang in de Pro-A divisie in Frankrijk. Dit wordt pas het tweede seizoen op het hoogste niveau van de club. 
De club werd in 1931 opgericht en heet voluit: L’Étoile sportive Saint-Michel Le Portel Côte d’Opale. In 
2015 won de club de Pro-B play-offs waarna het promoveerde naar de Pro-A. We hebben het dus pas over 
vorig seizoen en in dat seizoen eindigde ESSM Le Portel op de zevende plek, haalde het de kwartfinale 
van de Franse beker en was het kwartfinalist in de play-offs. Een aantal jaren geleden (2014-15) zorgde 
ESSM Le Portel als subtopper in de Pro-B divisie voor opzien door in de beker een groot aantal Pro-A 
teams te verslaan waaronder Le Havre en ASVEL Villeurbanne. Uiteindelijk bereikte de club zelfs de 
bekerfinale maar kreeg daarin klop van Strasbourg. Donar zal in Le Portel gaan spelen in de sporthal die 
Chaudron genaamd is. Met het succes van ESSM Le Portel groeide ook het thuisonderkomen mee en bied 
de hal nu plaats aan 3.500 toeschouwers. De clubkleuren van ESSM Le Portel zijn groen en wit.  
De coach is Éric Girard. Hij is sinds 2012 trainer van Le Portel en was eerder oefenmeester bij ASVEL 
en Cholet. In de Pro-A is Le portel dit seizoen vooralsnog een keurige subtopper. De gebruikelijke starting 
five bestaat uit pointguard Benoit Mangin. Shooting guard is de van Georgia Tech afkomstige Ameri-
kaan, Trae Golden. Hij is de topscorer van het team. Voor de posities 3, 4 en 5 maakt ESSM Le Portel 
gebruik van drie grote knapen in de vorm van Amerikaan Franklin Hassell, Nigeriaan Dinma Odiakosa en 
de centerrol wordt vervuld door Amerikaan Jakim Donaldson. Opvallend is ook speler Jean-Victor Traore. 
Als regelmatige benchplayer scoort hij opvallend veel. De 32-jarige powerforward is geboren in Senegal, 
beschikt over een Frans paspoort en is ook voorzien van de nationaliteit van Burkina Faso. 
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“ik help graag mijn  
medespelers en word 
door m’n teamgenoten 
daarin geaccepteerd”

Wat is jouw kijk op de supporters van Donar?  
Qua supportersaantallen is het geweldig, vorig seizoen was het 
natuurlijk boven alle verwachtingen. De reacties van het publiek 
waren ook heel bijzonder. Hoe vaak het uitverkocht was en bij-
voorbeeld die laatste wedstrijd tegen Lukoil waar de supporters 
massaal komen en de boel steunen. We maken er dan ook een 
leuk spektakel van. Je bent topsporter en je wilt altijd het hoog-
ste halen. Maar als het kán wil je de mensen een leuke wedstrijd 
voorschotelen.  

Welke verwachtingen heb je voorafgaand aan het nieuwe  
seizoen? 
Ja, dat weet je gewoon niet. Bijvoorbeeld die wedstrijd tegen 
Estudiantes: alles kan. Je zit in de situatie dat er een aantal 
spelers zijn vervangen en dus moet je afwachten hoe dat gaat. Ik 
denk dat we, ook met de nieuwelingen, wel wisten dat we voor 
een sensatie zouden kunnen zorgen. Want het mag toch wel een 
upset genoemd worden, de manier waarop we speelden en er 
bijna een overwinning uitgesleept hebben tegen een team dat 
gewoon meedraait in de ACB.  

Je had wel een mega-zwaar programma gehad wanneer  
je gewonnen had. 
Het had ons inderdaad wel duur kunnen komen te staan. Maar 
je bent toch eager om op een zo hoog mogelijk niveau uit te 
komen, zeker als je er zo dichtbij zit. Zelf kon ik op dat moment 
niet reizen omdat in het gips zat, dus ik zat thuis een bijna niet 
te volgen livestream te kijken. Machteloos en hopend dat ze het 
voor elkaar boksen daar. Dat is lastig. Je kunt er geen invloed op 
uitoefenen.  

Hoe reageer jij in zo’n situatie? 
Ik sta niet te juichen maar ook niet te vloeken. Ik heb niet die 
hele extremen, dat zit gewoon niet in mijn persoonlijkheid. Op 
dit moment ben ik nog bezig met een revalidatieproces en het 
heeft geen zin om te haasten, want je moet eerst een fundament 
bouwen voordat je aan kunt sluiten bij de groep. Het vergt veel 
geduld en dat is moeilijk.  

Heb je een relaxt bestaan eigenlijk? 
Ik heb een uitstekend bestaan! Omdat ik gekozen heb voor Donar 
en mijn verloofde zich toch opoffert door met mij mee te gaan, 
heb ik haar gevraagd hoe ik het haar naar de zin zou kunnen 
maken. Dus hebben we samen met de club iets gezocht waar 
we ons thuis voelen alsof het onze permanente woning is. We 
zitten nu in het zuiden van de stad, dichtbij natuur, uitvalswe-
gen, MartiniPlaza, werk, etc. Mijn partner heeft afgelopen jaar 
alles aangepakt wat ze kon doen en nu is ze er tussen gerold als 
parttime docent aan een vo-school. Kortom we hebben een goed 

leven. Afgelopen jaar zijn we ook gestart met het zomerkamp en 
dat was erg leuk en leerzaam. Ik ben zelf ook op zoek naar m’n 
kwaliteiten voor na mijn actieve carrière; daar past dat goed in.   

Hoeveel jaar geef je jezelf nog als sporter? 
In elk geval de komende twee jaar nog. Ik denk dat ik nog wel 
een aantal jaren van waarde kan zijn en op een bepaalde manier 
wordt dat nu ook wel bevestigd. Het is niet leuk je team te zien 
verliezen maar het is ook een bevestiging van je eigen rol.  

Je hebt nogal een coachende rol. 
Ik help graag mijn medespelers en ik word door m’n teamge-
noten daarin geaccepteerd. Als mensen zien dat je de juiste 
intenties hebt, dat je het doet voor het team en niet voor eigen 
gewin dan gaat dat goed. Als je de juiste snaar weet te raken en 
je kunt ze overtuigen dat het is om die persoon beter te maken, 
dan wordt dat vaak wel geaccepteerd.  

Ga je met die coachende kwaliteiten later iets doen? 
Ja, maar niet als basketbalcoach. Als ik straks een gezin heb 
wil ik toch bepaalde stabiliteit creëren en dat past niet bij dat 
nomadenbestaan. Bovendien is de financiële vergoeding ook niet 
erg aantrekkelijk. En als ik alleen rekening zou moeten houden 
met mezelf was het nog wel te doen, maar ten opzichte van mijn 
partner en eventuele kinderen vind ik dat geen goed idee.  

Zou je dienstbaar willen maken voor het NL basketbal? 
Dat is wel lastig omdat er naar mijn idee veel mensen rondlopen 
die vooral het eigenbelang in het oog houden en niet het geza-
menlijk belang. En daarnaast moet het - gezien mijn toekomst-
plannen - ook wel iets opleveren. Dus ik zie voor mezelf eerder 
iets in een coachende rol bijvoorbeeld in het bedrijfsleven. 
Wellicht zou ik met enige bijscholing daar een goeie rol kunnen 
vervullen. Het hoeft niet per se in basketbal zijn.  

Wat is het korte termijn plan? 
Het team nu beter maken. Dat is vooral een kwestie van vertrou-
wen. Er is niks onoverkomelijk mis met het team; het zou moe-
ten lukken om een bepaalde stabiele basis te hebben en daarop 
verder te bouwen. Het zou gek zijn als we nu al zover zouden zijn 
dat we uitgeleerd zijn. Het zou ook onrealistisch zijn om ervan 
uit te gaan dat we gewoon kunnen voortborduren op het niveau 
dat we eind vorig seizoen hadden. Het is heel menselijk, maar 
vergelijken met vorig jaar heeft helemaal geen enkele zin. Ook 
voor ons als spelers is dat soms lastig. Het is ook een uitdaging 
voor de nieuwelingen, die nog moeten wennen aan hun rol, het 
team en de coaching. Ik denk dat het seizoen interessant wordt, 
met een betere competitie dan afgelopen seizoen en ik denk dat 
we leuke dingen kunnen laten zien. 

arvin slagter  
ik heb een 
uitstekend bestaan

tekst: adriaan van denk brink
foto: edwin keijzer
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“ik denk niet  
over stoppen”

Wat doe je precies tijdens de wedstrijd? 
‘Vooral kijken wat de tegenstander anders doet dan normaal, 
bijvoorbeeld een andere manier van verdedigen, wat ze anders 
doen tegen onze aanval. Dat geef ik aan Erik door en die moet 
maar zien wat hij daarmee kan of wil doen.’  

Daar blijft het bij? Een advies?  
‘Ja want anders is het geen advies meer hè.’  

Zie je ook wel eens dat ons team gewoon niet goed genoeg is? 
‘Ik heb nog geen enkele keer bij Donar meegemaakt dat we daar 
tegenaan liepen. Wel bij de nationale teams, daar heb ik wel 
eens gezien dat je gewoon niet kunt winnen. Dan kun je alleen 
maar eruit halen wat erin zit. Zorgen dat je er alles aan gedaan 
hebt. Dat deden we bijvoorbeeld niet goed tegen Lukoil afgelo-
pen seizoen. Daar hebben we de boel weggegooid en dat is heel 
frustrerend. De manier waarop je verliest is zuur. Niet het verlies 
zelf. Ook die twee verloren wedstrijden in het begin van dit 
seizoen had ik de pest over in. Later bedenk je dat het een zwaar 
programma is geweest en krijg je begrip voor de situatie, maar 
niet op het moment zelf.’  

Is dat de aard van het beestje? 
‘Ik denk dat iedere topsporter dat heeft. Er is ook geen tijd voor 
relativeren en excuses. Ja achteraf, maar niet bij de wedstrijd. 
Alleen de manier waarop je dat uit is voor mensen heel verschil-
lend. Bij mij kun je dat heel goed zien, maar er zijn ook coaches 
aan wie je dat niet ziet. En we hebben ook introverte en extraver-
te spelers rondlopen. In gedrag en manier van communiceren zie 
je dat. Het heeft niet zo heel veel zin om een introvert iemand in 
het veld toe te schreeuwen. Die kun je beter even eruit halen en 
rustig toespreken. Bij iemand als Drago kun je er veel makke-
lijker op los rossen en even later staat ie er weer. Dat is voor 
mij een van de leuke dingen van het coachvak. Met mensen en 
persoonlijkheden omgaan.’  

‘Je bent als coach altijd op zoek naar de juiste snaar bij iemand. 
Het is onmogelijk om voor 12 verschillende personen een goede 
coach te zijn. Ik moet wel zeggen dat ik nu een makkelijkere rol 
heb. Nu is het zo dat Erik de beslissingen neemt en ik ben de 
hartstikke goeie gast. Toen ik de hoofdcoach was moest ik optre-
den en toen waren de rollen omgekeerd.’  

Heeft die aanpassing naar assistent moeite gekost? 
‘Tot en met afgelopen zomer was ik nog hoofdcoach dus het 
is wel even wennen. Vorig jaar is het zo ontstaan toen ik de 
video-analyse deed van de Europese wedstrijden en dat is van 
twee kanten heel goed bevallen. We wisten natuurlijk niet dat 
het deze kant op zou gaan. Ik werkte nog bij de dames in Den 
Helder, maar de professionaliteit waarmee deze mannen hun vak 
uitoefenen sprak en spreekt mij erg aan. Erik doet nu de compe-
titie analyse en ik de Europese wedstrijden.’  

‘Naast mijn assistentschap ben ik 10 uur per week bij de NBB 
aan het werk als talentbegeleider en tevens begeleider van 
coaches. Ik schrijf stukken over sport voor de Helderse Courant, 
ook wel andere sporten dan basketbal. En ik werk nog bij Prinsen 
sport sportkleding. Mijn inspanningen bij Donar zijn heel erg 
verschillend. Het programma bepaalt hoe mijn week eruit ziet. 

Ik woon in Den Helder en ik ga in principe heen en weer, tenzij 
we bijvoorbeeld de volgende dag moeten vliegen. Ik ervaar dat 
niet als belasting. Als je met plezier naar je werk gaat wordt het 
makkelijker. En ik was het gewend bij Den Helder.’  

Hoeveel coachervaring heb jij nu?  
‘Een jaartje of 40 op het hoogste niveau. Daarvoor was ik al wat 
aan het coachen. Mijn eerste heren eredivisiejaar was 1981. Al-
les is wel veranderd in die tijd. Je trainde vier keer per week met 
wat semiprofs en als je dan ziet hoe dit hier georganiseerd is…’  

Bemoei je je nog met Den Helder Suns? 
‘Nee helemaal niet. Ik loop nog wel eens binnen bij de dames, 
daar ga ik dan kijken omdat ik daar gecoacht heb en m’n dochter 
daar speelt. Mijn zoon heeft ook gedebuteerd bij de Suns. Ik ben 
zeker trots op ze. Ik loop de wedstrijden ook wel een beetje door 
met mijn kinderen, zoals elke vader zou doen.’  

Denk je dat je nog lang doorgaat met dit vak? 
‘Nou kijk, leeftijd zegt me niks. Zolang ik nog van waarde kan 
zijn, nou… Ik denk niet over stoppen. Ik ben bij het Neder-
lands damesteam aan de kant gezet omdat ik te oud zou zijn. 
Dat gaf me een heel oneerlijk gevoel. Ik voelde me bij dat team 
betrokken en dat was wederzijds. Dus daar is nog wel even over 
nagepraat. Ondertussen coach ik wel jeugdteams voor de bond… 
Maar goed, ik coach voor die meiden en niet voor de bond.’  

‘Ik vraag me natuurlijk wel af of mijn stijl nog wel aanslaat bij 
die jonge meiden, maar afgelopen zomer was het weer een suc-
ces. Mijn stijl is heel direct en ik zeg wat ik er van vind en dat 
is niet altijd makkelijk om te accepteren voor iedereen. Mensen 
langs de kant hebben daar trouwens meer problemen mee dan 
de groep. Op het veld heb je nou eenmaal geen tijd om uitge-
breid dingen te bespreken en vaak gaat het niet al te vriendelijk. 
“Hee jongens zouden jullie wat harder willen lopen?” dat werkt 
natuurlijk niet. Daar hebben we geen tijd voor.’  

‘Erik en ik zijn wel verschillend van stijl. Ik coachte bijvoorbeeld 
vroeger altijd op het voorkomen van fouten. Maar Erik is in zijn 
coaching altijd toekomstgericht, hij legt de nadruk op wat wél 
kan in plaats van wat níet kan. We vullen elkaar goed aan. We 
zijn het niet altijd eens maar we respecteren elkaar en dat levert 
veel meer op dan wanneer je overal hetzelfde over denkt.’  

Wat hoop jij dit seizoen te bereiken? 
‘De resultaten zijn dit seizoen natuurlijk heel belangrijk. De ver-
wachtingen liggen hoog omdat we vorig jaar twee rondes Europe 
Cup haalden. Belangrijk is ook dat we de beker en het kampi-
oenschap pakken. Ik hoop vooral dat ik kan laten zien dat ik met 
Erik een succesvolle combinatie ben, dat we een goed coachduo 
zijn. En als dat zo is dan is het ook goed voor de club!
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“Ik ben nu de  
hartstikke  
goeie gast”

meindert van veen
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