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Samen
Donar heeft in de hoofden en harten van veel noorderlingen een belangrijke 
plek en is daarmee een verbindende factor in deze regio. Dat is zo voor onze 
fans, maar ook voor sponsors, partners, BBC-leden. Die wisselwerking maakt 
dat we sterk verankerd zijn in de samenleving. En die verankering zorgt weer 
voor continuïteit. Niet alleen financieel, maar ook in trouw, loyaliteit, beleving.

Dus blijven we ons ontwikkelen zodat de betrokkenheid van al die fans en rela-
ties nog groter wordt. Niet alleen tijdens de avondjes Donar, maar ook daarbui-
ten. Dat doen we met onze enorme hoeveelheid clinics, ons Health Energi-
zers!-kamp en niet te vergeten het Donar Fonds. Dat doen we verder door onze 
organisatie en onze faciliteiten te versterken, door verder te professionaliseren, 
door groter te groeien, kortom door ambitieus te zijn. Maar ook door onze 
clubcultuur te bewaken. Hard werken, beleving, energie in een beschaafde en 
veilige ambiance. Geen rangen en standen, geen deftig en duur gedoe, maar 
iedereen in zijn en haar waarde laten. 

Hoe je de betrokkenheid van al die oh zo belangrijke vrijwilligers in een zich 
steeds verder professionaliserende organisatie vorm en inhoud blijft geven, is 
een mooie uitdaging. Ook daarin moeten we vernieuwen, maar met respect 
en waardering voor het bestaande. Continuïteit is immers gebaat bij evolutie, 
revolutie maakt meer kapot dan je lief is. 

Dit jaar gaan we samen met jullie weer stappen zetten, want zonder beweging 
en reuring is een avondje Donar geen avondje Donar. #together we can!

Jannes Stokroos,  
Voorzitter Donar

Samen staan we sterk. Door samen te werken worden 
we nog sterker. Dat geldt voor ons team, maar ook voor 
Donar als geheel.

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 
Gert-Jan Swaving

Technische zaken 
Martin de vries

CommerciËle zaken 
Marieke Abbink

Penningmeester 
Ronald Arkema

Juridische zaken  
en Office management 
Marion Arends
 
mAnAGEmEnTBUREAU 
Operations Manager 
Hayo Bijl 
 
Commercieel manager 
Peter van der Molen

office manager 
Kim Knollema

Perschef 
Hink Jan Apotheker 
 
clinics 
Ben Wiersema 
 

STAGIAIR 
Brendan Stegehuis

STARTUP ASSIST 
Marieke Abbink, Peter van der Molen,
Tijmen Veldkamp, Arvin Slagter 

BBC ACTIvITEITENCOmmISSIE 
Peter van der Molen, Marieke Abbink, 
Alida Zwerver, Maaike de Vries,  
Ruurd Voorneveld

entertainmentcommissie 
Daan Oolders, Martin Kuizenga,  
Julian Bos, Piter Jakob Bosgraaf, 
Arnoud van Nispen, Thunder,  
Danceteam The Legacy, Marion Arends, 
Hayo Bijl   
 
communicatiecommissie 
Hink Jan Apotheker, Martin Kuizenga, 
Adriaan van den Brink, Gert-Jan Swaving, 
Hayo Bijl, Dimitri Reining, Heleen van 
Wijk, Eva Sikkema, Marjolein Zwerver, 
Camelia Schrage-Simeoni

programmaboekje 
Adriaan van den Brink, Jan Weeber,
Sidney Meulema, Arnold Meijer, Henny 
Vegt, Dimitri Jansma, Hayo Bijl

rookie club 
Sarah Euwema, Chantal Arends,  
Kim Knollema, Brendan Stegehuis

vrijwilligers 
 
Robin Alkema
Hink Jan Apotheker 
Benjamin Aratuaman
Younes Bahbouh
Baiba Bambe
Robert Blauw 
Margriet Bolhuis 
Matty Bolhuis
Adriaan van den Brink 
Wilna de Bruin 
Bert Deelman 
Rogier Deelman
Benjamin Derksen 
Eline Dols 
Simone Eggens 
Mirsad Ekic
Priscilla Ernst 
Sarah Euwema
Hildegard Franke 
Monique Gibcus 
Quincey Gibcus 
Nancy van Gils
Mark Hartlief 
Caroline Heijman 
Jan Helbig
Wim Heun 

Mariët IJsseldijk
Adriaan Kleinbergen
Christaan de Kleine 
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 
Yvo Regeer 
Eva Reinders 

Dimitri Reining
Yasmijn Riemsma 
Marijn Scheper 
Maikel Schut 
Bertie Smit 
Jacco Smit 
Linda Smit 
Maud Smit 
Jolanda Teijema 
Gerda Udema
Tom van Rijn
Marloes Veenstra
Henny Vegt 
Denny van Velzen
Ester Vos
Inge Vos
Jan de Vries
Carlijne de Vries
Harriet de Vries
Jan Weeber
Frank Wieringa
Cora Zumkehr 
 

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
Bert Langedijk    sinds 2017-2018
Henk Postema    sinds 2017-2018
Henk Kol     sinds 2017-2018
Jacco Smit     sinds 2017-2018
Rogier Deelman    sinds 2017-2018
Bert Deelman    sinds 2017-2018

TEAm & STAFF
grant sitton SEAN CUNNINGHAM teddy gipsonjobi wall

erik braal meindert van veen

27-04-1993 20-12-1986 15-02-198012-09-1989

16-05-1971 24-01-1958

206 cm 188 cm 193 cm199 cm

forward GUARD pointGUARDforward

hoofd coach assistent coach

BC Prievidza donar DOnARLegia warschau

DOnAR donar

vORIG SEIZOEn: vORIG SEIZOEn: vORIG SEIZOEn:vORIG SEIZOEn:

vORIG SEIZOEn: vORIG SEIZOEn:

STAFF

SCOUTs/CAmERA

Teammanager 
Hans Besselink  
verzorger 
Luc mulder  
Fysiotherapeut 
Edwin Keijzer  
stagiair 
vincent luiken

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 
wim heun
 

ORTHOPEDISCH CHIRURG 
mAURITS SIETSmA

KRACHTTRAInER 
Jan Arend  
vredeveld  
 
COnDITIETRAInER 
nITZAn HADASH 
 
DIËTISTE 
CARIn POOL

HUISARTS 
ERIK mAARSInG

ARTS 
jan posma 
 
TAnDARTS 
mARTIn SCHELTES 
 
SPORTARTS SmA nOORD  
JAnnES nIJBOER

masseur
PIETER LEKATOmPESSij

0 1 54

tim hoeve

15-05-1998 196 cm

GUARD

donar
vORIG SEIZOEn:

21

jason dourisseau

07-12-1983 196 cm

small forward

DOnAR
vORIG SEIZOEn:

8

hc

thomas koenis rienk mastshane hammink

11-12-1989 19-07-200120-07-1994 210 cm 202 cm201 cm

center powerforwardguard
donar donarBilbao Basket

vORIG SEIZOEn: vORIG SEIZOEn:vORIG SEIZOEn:

14 1511

ac

drago paŠalic arvin slagter

19-10-198523-06-1984 190 cm208 cm

shooting GUARDcenter/powerforward

donardonar
vORIG SEIZOEn:vORIG SEIZOEn:

44

jordan callahan

21-10-1990 183 cm

pointguard

Balkan Botevgrad
vORIG SEIZOEn:

30 33

´
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SPEELSCHEmA 2018-2019

TIJD

TIJD

THUIS

THUIS

UIT

UIT

DUTCH BASKETBALL League

basketball champions league kwalificatie

all star game

nbb finale

START PLAYOFFS

16-03-2019

30-03-2019

30-04-2019

zo 07-10-18 19:30 Donar BAL weert

wo 10-10-18 19:30 Donar Aris Leeuwarden (*)

za 13-10-18 19:30 Donar new Heroes Den Bosch

zo 21-10-18 14:00 Landstede Basketbal Donar

zo 28-10-18 15:00 Donar Feyenoord basketball

za 03-11-18 19:30 Den Helder Suns Donar

do 08-11-18 20:00 ZZ Leiden Donar (**)

zo 11-11-18 Donar Apollo Amsterdam

zo 18-11-18 18:00 BAL weert Donar

do 22-11-18 20:00 Aris Leeuwarden Donar

za 24-11-18 20:00 new Heroes Den Bosch Donar

di 27-11-18 19:30 Donar Den Helder Suns

di 04-12-18 19:30 Donar Aris Leeuwarden

do 06-12-18 19:30 Donar Landstede Basketbal

zo 09-12-18 16:00 DUTCH wInDmILLS Donar

za 15-12-18 19:45 Feyenoord basketball Donar

do 03-01-19 20:00 ZZ Leiden Donar

za 05-01-19 16:00 Apollo Amsterdam Donar

do 10-01-19 19:30 Donar DUTCH wInDmILLS

za 12-01-19 19:30 Donar BAL weert

zo 20-01-19 16:00 Aris Leeuwarden Donar

za 26-01-19 19:30 Donar new Heroes Den Bosch

za 02-02-19 19:30 Donar Landstede Basketbal

zo 10-02-19 16:00 DUTCH wInDmILLS Donar

za 16-02-19 19:30 Donar Feyenoord basketball

do 28-02-19 ZZ Leiden Donar

za 02-03-19 19:30 DEn HELDER SUnS Donar

do 07-03-19 19:30 Donar ZZ Leiden

za 09-03-19 16:00 Apollo Amsterdam Donar

do 21-03-19 20:00 BAL weert Donar

za 23-03-19 19:30 Donar Aris Leeuwarden

do 04-04-19 20:00 new Heroes Den Bosch Donar

za 06-04-19 19:30 Landstede Basketbal Donar

za 13-04-19 19:30 Donar DUTCH wInDmILLS

do 18-04-19 19:45 feyenoord basketball Donar

za 20-04-19 19:30 Donar DEn HELDER SUnS

do 25-04-19 19:30 Donar ZZ Leiden

zo 28-04-19 16:00 Donar Apollo Amsterdam

do 20-09-18 20:00 Sigal Prishtina (KOS) Donar

za 22-09-18 20:00 Donar Sigal Prishtina (KOS)

di 25-09-18 20:00 Donar Fribourg Olympic (ZwI)

vr 28-09-18 ntb FRIBOURG OLYmPIC (ZwI) Donar

ma 01-10-18 20:00 Donar Sakarya BSB (TUR)

do 04-10-18 ntb Sakarya BSB (TUR) Donar

SUPERCUP

ZA 06-10-18 19.30 donar zz leiden

DATUm TIJD THUIS UIT BASKETBALLBASKETBALLBASKETBALL

(*) Wordt verplaatst naar dinsdag 
4 december als Donar de Basketball 

Champions League haalt.
(**) Wordt nog verplaatst.

DATUm

DATUm

TIJD

TIJD

THUIS

THUIS

UIT

UIT

BASKETBALLBASKETBALLBASKETBALL

open dag
seizoen 2018-2019

www.DOnAR.nL

prijzen 2018-2019

GOLD CARD

SEIZOEnKAART

SEIZOEnKAART + europees

LOSSE TICKETS

familiekaart*

EUROPEES PASSE PARTOUT

reguliere prijs prijs met vroegboekkorting*

vOLwASSEn 295,- 285,-

STUDEnT 222,50 215,-

JEUGD 5 T/m 17 135,- 130,-

reguliere prijs prijs met vroegboekkorting*

vOLwASSEn 200,- 190,-

STUDENT 155,- 147,50

5 T/m 17 JAAR 95,- 90,-

prijs 
tot 01-01-2019

prijs
vanaf 01-01-2019

vOLwASSEn 12,- per wedstrijd* 12,34 per wedstrijd*

5 T/m 17 JAAR 6,- per wedstrijd* 6,27 per wedstrijd*

prijs
tot 01-01-2019

prijs
vanaf 01-01-2019

vOLwASSEn 13,- per wedstrijd* 13,37 per wedstrijd*

5 T/m 17 JAAR 7,- per wedstrijd* 7,20 per wedstrijd*

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

In dit overzicht vindt u twee tarieven, tot 1 januari 2019 en vanaf 1 januari 2019. 
Dit ivm het verhoogde BTW-tarief per die datum.

Alle competitiewedstrijden incl. playoff en bekerwedstrijden (excl. bekerfi nale).

*Te betalen via aparte incasso per wedstrijd.

Entree voor kinderen t/m 4 jaar is altijd gratis. U rekent online af met iDeal, kosten 
hiervoor bedragen €0,50 per transactie. Aan de kassa van Martiniplaza geldt een 
toeslag van € 1,-. Korting voor seizoenkaarthouders van € 4,- / € 2,50.

* Te betalen via aparte incasso per wedstrijd. Er kan ingestapt worden 
t/m de laatste poulefase. U betaalt per wedstrijd via een aparte 
incasso, ongeacht of u aanwezig bent of niet. 

vOLwASSEn 5 T/m 17
JAAR

tot
01-01-2019

vanaf
01-01-2019

tot
01-01-2019

vanaf
01-01-2019

competitie, beker (muv finale), 
SUPERCUP*, EUROPEES 14,- 14,40 7,50 7,72

kwartfinale 
playoffs DBL/EUROPEES 16,- 16,46 7,50 7,72

halve finale 
playoffs DBL/Europees 19,- 19,54 9,50 9,77

finale 
playoffs DBL/Europees 22,- 22,63 11,50 11,83

tot 
01-01-2019

vanaf 
01-01-2019

GEZINSKAART 2 OUDERS + 1 KIND 22,50  23,14 

2 OUDERS EN 2 KINDEREN 28,50  29,31 

2 OUDERS EN 3 KINDEREN 34,50  35,48 

2 OUDERS EN 4 KINDEREN 40,50  41,65 

2 OUDERS EN MEER KINDEREN + 7,70 (PER KIND)  + 7,92 (PER KIND) 

GEZINSKAART 1 OUDER + 1 KIND 17,50  18,00 

1 OUDER EN 2 KINDEREN 23,50  24,17 

1 OUDER EN 3 KINDEREN 29,50  30,34 

1 OUDER EN 4 KINDEREN 35,50  36,51 

1 OUDER EN MEER KINDEREN + 7,50 (PER KIND) + 7,72 (PER KIND)

2018-2019

2018-2019seizoenkaart

*Niet geldig tijdens play off-wedstrijden van de nationale of Europese competitie en bekerfi nale.
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www.macron.com

CONTACT US 
FOR A QUOTATION

THEBEST CLUBS WEAR 

MACRON
WHY DON’T YOU?

Netherlands Area Manager:
Dennis Van Der Gijp
Tel. +31 6 17 672910
 dennis.vandergijp@macron.com

2018 09 21_DONARMATCHPROGRAM.indd   1 24/09/18   09:17

DOnAR GAAT  
wEER EUROPEES

Er is een gerede kans dat u het zelf heeft meegemaakt. Hoe 

Donar afgelopen jaar weer een grote stap maakte op Euro-

pees niveau. na jaren van Klein Duimpje spelen doet Donar 

ineens mee om de prijzen. Hoewel, ineens? weet u nog dat 

toenmalig coach marco van den Berg met mannen als matt 

Bauscher en matt Haryasz op zoek was naar internationaal 

respect tegen Unics Kazan? Dat was 2010.

11

Twee seizoenen geleden was er sprake van een trendbreuk. Na 40 
jaar stranden in de eerste of tweede wedstrijd van een Europees 
toernooi behaalde Donar de tweede ronde van de FIBA Europe Cup 
en ging nét niet naar de play-offs. Een ongekende prestatie, zeker 
wanneer je bedenkt dat van de 14 wedstrijden ook maar liefst acht 
werden gewonnen.

Het muntje viel afgelopen seizoen wél de goede kant op. Met 
een 10-8 record mocht Donar zich meten met de besten uit de 
Europe Cup en alleen de uiteindelijke winnaar Venezia bleek te 
sterk voor de Groningers. Aan het huidige vernieuwde team om 
die prestatie te herhalen – of zelfs te verbeteren.

Dat wordt bepaald geen sinecure. Donar speelt weer drie voor-
rondes om de groepsfase van de Champions League te halen en 
op het moment van publicatie van dit artikel weet u hoe succes-
vol die ontmoetingen zijn verlopen. 

Wanneer het onmogelijke (weer) gebeurt kunt u woensdag 10 
oktober al het eerste CL duel bijwonen. Daarvoor moet u dan 
wel een stukje reizen (Israël). Mocht een van de voorrondeteams 
tóch te sterk blijken geweest, dan biedt de Europe Cup een 
schitterend podium voor uw favorieten om zich verder te profile-
ren als topploeg. Hoe het ook afloopt, Donar is verzekerd van een 
aantal mooie duels op Europees niveau en dat is iets om naar uit 
te kijken.

Dit is namelijk een tweede trendbreuk geweest: voor het eerst in 
de geschiedenis trokken de Europese wedstrijden van Donar ge-
middeld meer toeschouwers dan de competitieduels. En terecht, 
want ze waren het aankijken meer dan waard.

Gaat dat dit jaar weer gebeuren? U ben van harte welkom om  
het allemaal mee te maken en mee te helpen om de titel  
“Beste fans van Europa” te prolongeren!



DUTCH TALEnT lEAGUE

check voor actuele speelschema’s altijd www.donar.nl

GUARD GUARDGUARD GUARD

GIMON 
ARKEMA

NATHAN 
DE VRIES

JONAS  
VAN RHEENEN

NOAH
TINGA

185 Cm / 03-02-02 185 Cm / 19-12-98186 Cm / 21-09-02 187 Cm / 16-10-00

3 04 1

forward guardGUARD forward

forward guard

forward guard

guard guard forward

JELTE
MAST

YOERI
HOEXUM

ARMAN  
KHODADADZADE

JEFFREY 
SEDOC

KJELD 
ZUIDEMA

THOMAS
VAN DIJK

MARK
ROORDA

JEF 
DE VRIES

DANNY 
CHAKH

SHEYI
ADETUNJI

KJELD
ZUIDEMA

189 Cm / 17-09-03 186 Cm / 05-02-99185 Cm / 27-08-01 195 Cm / 28-04-98

193 Cm / 21-06-01 181 Cm / 01-02-00

198 Cm / 20-11-02 189 Cm / 16-05-00

180 Cm / 20-11-02 189 Cm / 11-09-99 193 Cm / 21-06-01

7 78 8

5 2

9 9

6 3 5

forward centerGUARD forwardcenter forward

guard forward forward

center forward guard

GIJS
DEEKENS

REINDER
BRANDSMA

KYLIAN
 DATEMA

GIJS
STAMS

JASPER
 PUISTER

RIENK 
MAST

JULIAN
DEKKER

TIEMEN TIJS 
TEN HAVE

JIM
CREMER

RICO
WALTERS

BAS 
MEINDERS

TIM
HOEVE

196 Cm / 27-07-02 200 Cm / 11-11-99181 Cm / 06-05-03 198 Cm / 17-03-00202 Cm / 09-02-02 205 Cm / 19-07-01

185 Cm / 05-03-03 200 Cm / 04-10-98 194 Cm / 23-10-00

206 Cm / 23-06-01 190 Cm / 12-12-98 195 Cm / 15-05-98

11 1212 1318 15

10 10 11

22 17 21

u18 u21

STAFF STAFF

COACH 
Lothar Luinge 
 
ASSISTENT COACH 
John Kanon

COACH 
pete miller 
 
ASSISTENT COACH 
michel Houttuin
Stijn Lechner
 
SCOUT 
Linda Hofman

12 13



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

Groeifonds met spreiding over heel Nederland

Duurzaam en toekomstbestendig

Deelname vanaf €1000,-

Geen instapkosten

Flexibel in- en uittreden

WONED 
Investeren in duurzame, 
kwalitatief hoogwaardige 
woningen in Nederland

Hanzevast capital, Verlengde Hereweg 174, 9722 AM Groningen, Netherlands WONED is 

een beleggingsinstelling in de zin van de Wft (Wet op het financieel toezicht). WONED 

wordt beheerd door Hanzevast capital N.V. Hanzevast capital N.V. heeft een AIFMD 

vergunning op grond van art 2.65 van de Wft en staat onder permanent toezicht van de 

AFM (Autoriteit Financiële Markten) en DNB (De Nederlandse Bank). Hanzevast capital N.V. 

is opgenomen in het register van de AFM onder nummer 15000004 (www.afm.nl).

Zie ook www.afm.nl/ebiwww.hanzevast.nl



donar en oranje
winnend basketbal, u bent daar vaak getuige van in uw  

martiniPlaza. Zowel op nationaal als op internationaal  

niveau blaast uw Donar een stevig partijtje mee. De club is 

bovendien de thuisbasis van drie internationals die bij de 

Nederlandse Mannenteams niet de spelersbank warm houden, 

maar van grote betekenis zijn, te weten Rienk mast,  

Arvin Slagter en Shane Hammink.

Rienk mast
Tijdens het seizoen 2017-2018 werd Rienk Mast, op zeven-
tienjarige leeftijd, toegevoegd aan de hoofdmacht van Donar. 
Als jongeling moest hij tijdens de trainingen opboksen en veel 
leren van ervaren krachten als Thomas Koenis en Drago Pasalic. 
Dat leverde hem geregeld speelminuten op. Inmiddels is hij een 
jaartje ouder en hoopt hij een nog belangrijkere rol in het team 
te krijgen. Zoals hij bij de Orange Lions liet zien. De Under 18 
ploeg, met Mast in de gelederen en de Belg Paul Vervaeck  
(ex-ZZ Leiden) als coach, werd in Macedonië Europees Kam-
pioen in de B-divisie. Daarmee werd promotie naar de hoogste 
klasse afgedwongen. Naast het goede schot van de kleinere  
mannen, bleek de lengte en kracht van de Nederlandse jon-
gemannen doorslaggevend. Voor die inbreng werd de in België 
spelende Nathan Kuta uitgeroepen tot MVP, maar ook Rienk 
Mast stond met veel daadkracht zijn mannetje onder de borden. 
Slovenië werd in de finale gedecideerd aan de kant gezet met 
86-57, o.a. vanwege het reboundoverwicht. Precies dat waar 
Donar met Rienk Mast veel voordeel kan behalen ten opzichte 
van de tegenstanders.

ARvIN SLAGTER En SHANE HAmmINK
De hoofdmacht van de Orange Lions, met in de ploeg Donar- 
spelers Arvin Slagter en Shane Hammink, was bij twee uiterst 
belangrijke kwalificatiewedstrijden te aanschouwen in uw eigen 
MartiniPlaza. Beide wedstrijden, tegen Roemenië en Italië,  
werden klassiekers op weg naar het WK van 2019 in China.  
De Roemenen werden vakkundig onder de voet gelopen. Uitslag 
77-52. Arvin Slagter eindigde niet met een grote persoonlijke 
score, maar vervulde de rol van aangever en organisator in het 
veld met verve. De uitslag was zo ruim dat in deze wedstrijd 
kwalificatie voor de volgende ronde al werd afgedwongen. Toen 
moest Italië nog naar het Noorden komen. Op Groningse grond 
werd vervolgens historie geschreven; voor het eerst sinds 1947 
wist Nederland weer van de blauwhemden te winnen. Shane 
Hammink speelde in deze wedstrijd een belangrijke rol door 

een Italiaans schot te blokken en vervolgens from coast to 
coast te rennen en aan de overkant te scoren. Zo’n actie die de 
bedoelingen van de thuisploeg even fijntjes onder de neus van 
de tegenstander wreef. Na verlies tegen Hongarije (59-74) in 
Almere, speelde het Nederlands team in Litouwen en weergaloze 
partij, die pas na drie verlengingen werd beslist in het voordeel 
van de gastheren. Charlon Kloof, de Nederlandse pointguard was 
meesterlijk, maar ook onze twee Donarmannen speelden zeer 
sterk. Jammer dat het resultaat een 95-93 verlies opleverde, 
maar grote trots is op z’n plaats.
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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



MINI CLUBMAN
BUSINESS EDITION.
De MINI Clubman Business Edition is

speciaal uitgerust voor de MINI rijder die 

doordeweeks én in het weekend in stijl rond wil 

rijden. Zes deuren groot, compleet met Climate 

Control, MINI Navigatie, parkeersensoren en 17’’ 

velgen. Goeie zaak. Nu met € 2.652,- voordeel.

Je rijdt al een MINI Clubman Business Edition

vanaf € 31.900,-

Met private lease rijd je al in de MINI Clubman Business Edition vanaf € 437,- per maand.
Kom langs bij Martinistad MINI voor een proefrit. Of verken nu vast alle opties op martinistadmini.nl

Martinistad MINI
Kieler Bocht 13
9723 JA Groningen
T: 050 571 72 73

MINI CLUBMAN BUSINESS EDITION.

Gemiddeld brandstofverbruik van 4,3 t/m 6,6 liter/100 km. CO2 emissie van 112 t/m 151 g/km. Vanaf € 31.900,- incl. btw, bpm, recyclingbijdrage, registratiekosten en kosten rijklaar maken.

De Energy Valley Topclub staat voor teamwork! Het doel van de 
Energy Valley Topclub is om zoveel mogelijk mensen te betrek-
ken 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 Noorder-
poort, en ook met maatschappelijke organisaties; al deze partij-
en maken gebruik van elkaars kracht om energie en duurzaam-
heid 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 dameshockey 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 samenwer-
kingsprojecten. Meer informatie over de Energy Valley Toplub en 
haar projecten treft u aan op www.evtc.nl. De nieuwste club die 
is aangesloten bij Energy Valley Topclub is de ‘Keijser Capital 
Martini Sparks!’.

Tussen 2011 en 2018 waren de noordelijke provincies niet ver-
tegenwoordigd op het hoogste niveau voor dames in Nederland. 
Terwijl de noordelijke meiden groter zijn dan het Nederlands 
gemiddelde en Groningen de enige echte basketbalstad van 
ons land is. Daarom heeft de Stichting Vrouwen Topbasketbal 
Noord-NL (SVTN) nu een nieuw topbasketbalteam voor vrouwen 
opgericht: de Martini Sparks! Dit team draait vanaf dit seizoen 
mee in de dameseredivisie, de VBL. Het is gevormd uit talent-
volle speelsters uit de opleiding van HSVB in Haren, en topta-
lent uit het Noorden en de rest van het land. Als hoofdsponsor is 
Keijser Capital aangetrokken, vandaar de naam: Keijser Capital 
Martini Sparks.

Filosofie
SVTN en HSVB voorzien het meisjes- en vrouwenbasketbal 
hiermee van een gezonde brede basis en een hoge top. De basis 
is het bieden van meer en betere trainingen met en door goede 
en gemotiveerde trainers die werken vanuit een gezamenlijke 

filosofie. De hoge top bestaat uit onze tomeloze ambitie. 
De filosofie van SVTN gaat echter verder. We willen een plat-
form zijn voor ambitieuze en sportieve meiden en zo de soci-
aal-maatschappelijke en de economische positie van onze en 
andere speelsters versterken. Ook willen we meer kinderen laten 
basketballen. Bijvoorbeeld door het organiseren van clinics in 
het regionale basis- en voortgezet onderwijs.

Contact
stichtingsvtn@gmail.com
www.martinisparks.nl
  vrouwentopbasketbal
   @martinisparks

	

	

Stichting vrouwen Topbasketbal noord-nederland  
brengt de ‘spark’ terug in het vrouwenbasketbal
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seizoen 
2018-2019

#together



2018-2019

seizoenkaart

kwalificatieSigal prishtina vS DOnar
do 20 sep 20.00 UUR Palace of Youth and Sports

check onze social media voor livestreams

2018-2019

SEAN 
CUNNINGHAM

20-12-1986 188 cM

GUARD

1
grant
sitton

27-04-1993 206 cM

forward

0

teddy
gipson

15-02-1980 193 cM

pointGUARD

5
jobi
wall

12-09-1989 199 cM

forward

3

jason
dourisseau

07-12-1983 196 cM

small forward

8

shane
hammink

21-09-1995 200 cM

guard

11

thomas
koenis

11-12-1989 210 cM

center

14

rienk
mast

19-07-2001 202 cM

powerforward
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GRAFISCHE VORMGEVING & ILLUSTRATIE
Inmiddels zijn we alweer 4 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. 
Ook eens praten over wat we qua vormgeving of illustratie voor jou 
kunnen betekenen?

KIJK OP STUDIOPARAAT.NL 

nieuw seizoen,  
nieuwe spelregels

In de laatste twee minuten van het vierde kwart mag de verdedigen-
de speler met geen enkel lichaamsdeel over de lijn komen om de 
inname van de bal door de aanvaller te hinderen.  
Jeffrey: “Dat mag nu ook al niet, maar toch gebeurt het vaak 
om tactische redenen. Je kunt namelijk als verdedigende partij 
zo zien welke play er gespeeld gaat worden. En dat kan in close 
games beslissend zijn. Daarom wordt een overtreding van deze 
regel vanaf nu bestraft met een technische fout zodat het nadeel 
groter is dan het voordeel.”
 
Bij technische fouten wordt alleen nog maar één vrije worp  
toegekend en niet ook nog eens balbezit.  
Jeffrey: “Deze wijziging is doorgevoerd op verzoek van de 
coaches en spelers die vonden dat een technische fout dubbel 
werd bestraft. Vanaf nu krijgt de ploeg die (recht op) balbezit 
had op het moment dat er voor de technische fout werd gefloten 
opnieuw balbezit.”  

Ook de 24-secondenregel kent een paar aanpassingen. De meest 
in het oog springende zijn dat gedurende de laatste twee minuten 
van de wedstrijd een coach mag kiezen waar hij of zij de bal wil 
innemen na een time-out.  
Jeffrey: “De bal wordt dus niet meer automatisch ingenomen op 
de aanvalshelft. Dat hangt ook samen met de nieuwe regel dat 
de schotklok bij balinname op de verdedigingshelft altijd terug 
gaat naar 24 seconden en bij balinname op de aanvalshelft 
altijd terug gaat naar 14 seconden. Zo krijgt het aanvallende 
team meer tactische mogelijkheden en wordt  de ‘waarde’ van 
een time-out groter.”

Tot slot moet balinname na een onsportieve of diskwalificerende 
fout altijd plaatsvinden ter hoogte van de driepuntslijn op de aan-
valshelft en dus niet meer ter hoogte van de middellijn (en gaat de 
schotklok in deze situaties dus ook altijd terug naar 14 seconden). 

maximum aantal spelers met  
een buitenlands paspoort

Vorig seizoen kenden we drie verschillende buitenlanderregels 
in de drie verschillende competities waarin Donar uitkwam 
(FIBA-Europees, Dutch Basketballeague-eredivisie en NBB- 
bekercompetitie). Dat leidde tot onduidelijkheid en vervelende 
ongelukjes. Helaas is deze lappendeken van regels nog niet 
recht gebreid. Dus dat wordt weer opletten!

Europees: van de twaalf spelers moeten er minimaal vijf ‘home 
grown’ zijn.  Dat betekent dat ze tussen hun twaalfde en twin-
tigste levensjaar minimaal drie seizoenen in een Nederlandse 
competitie gespeeld moeten hebben.

NBB-Beker: op het wedstrijdroster en op het veld zijn maximaal 
vier buitenlanders toegestaan. Bij overtreding volgt een regle-
mentaire 20-0 nederlaag. Deze sanctie wordt achteraf toegepast 
en behoort dus niet tot de verantwoordelijkheid van de scheids-
rechters.

DBL: op het wedstrijdroster zijn maximaal vijf buitenlanders 
toegestaan, waarvan maximaal vier tegelijk op het veld mogen 
staan. Bij overtreding een reglementaire 20-0 nederlaag. Deze 
sanctie wordt achteraf toegepast en behoort dus niet tot de 
verantwoordelijkheid van de scheidsrechters. 

Elk seizoen is er wel aantal wijzigingen in de spelregels. 

Best verwarrend voor de argeloze toeschouwer. Daarom 

zet Jeffrey Klumper, scheidsrechterbegeleider van de nBB in 

onze regio hieronder de belangrijkste op een rijtje.
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Donarmuseum.nl
GEEn HEDEn ZOnDER vERLEDEn
Komend seizoen bestaat het DonarMuseum alweer 10 jaar! 
Al die tijd zetten wij ons in om de ruim 65-jarige historie van 
Donar basketbal onder de aandacht te brengen. Dit doen we  
op onze website, maar ook via onze vitrine in het Donarcafé  
en natuurlijk op de DonarHistorieDagen.

Ook op social media zijn we actief, waar we updates van 
onze website en leuke clubfeitjes plaatsen. Zo heeft Donar 
het afgelopen jaar een flink aantal clubrecords gebroken, 
waarvan de meeste in het teken stonden van “Europa”. Zo 
was er de laagste kwartstand en laagste totaalscore van de 
tegenstander in een Europese wedstrijd (4 en 43 punten) 
en een nieuwe hoogste individuele score in een Europese 
wedstrijd (Evan Bruinsma, 34 punten). Donar wist voor 
het eerst de kwartfinale van de Europe Cup te behalen, en 
mede door de vele Europese wedstrijden was het afgelopen 
seizoen het seizoen met de meeste wedstrijden, maar liefst 
77! Daaronder was ook de 100e Europese wedstrijd in de 
geschiedenis van Donar.

Maar het mooiste record was toch de verbetering van het 
aantal driepunters in één wedstrijd. Dit stond op 17, maar 
werd in de Europese wedstrijd tegen Keravnos verbeterd 
naar 22!

Ook het DonarMuseum heeft het afgelopen seizoen stappen 
gezet. Met dank aan de club en De Haan Advocaten &  
Notarissen zijn we sinds maart een officiële stichting.

We blijven altijd op zoek naar materiaal om de geschiedenis 
van Donar te waarborgen voor de toekomst. Neem gerust 
contact met ons op als je nog materiaal hebt liggen. Hoe 
groot of hoe klein het ook is, fysiek of digitaal, alles is voor 
het DonarMuseum van waarde. Een financiële bijdrage is 
ook altijd welkom zodat we het materiaal in goede staat 
kunnen bewaren, posters netjes kunnen inlijsten of  
schoenen mooi kunnen presenteren.
We horen graag van je!

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 organiseren 
wij weer verschillende leuke 
activiteiten: 

- Meet & Greet met de spelers
-  Bezoeken aan andere  

Groningse sportclubs
-  Rondleidingen bij een sponsor
- Bezoek uitwedstrijd
- En nog veel meer leuks

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

Junior reporter
Je 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
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jordan callahan  
i am a winner!

Voor de pointguard positie werd Jordan Callahan aangetrokken.  
Hij moet zijn beide legendarische voorgangers Lance Jeter en  
Brandyn Curry doen vergeten. Dat zal geen eenvoudige zaak zijn, 
maar Jordan is vol vertrouwen dat hem dat gaat lukken.

Jordan is geboren op 21 oktober 1990 in Atlanta, Georgia. Zijn 
hele jeugd, tot zijn achttiende, heeft hij daar doorgebracht als 
enigst kind van zijn ouders. Hij is daar naar school geweest en 
heeft daar ook zijn eerste stapjes in de basketbalwereld gezet. 
Op zesjarige leeftijd al ging hij met zijn vriendjes op een naburig 
pleintje aan de gang om met elkaar steeds beter te worden in 
basketbal. Daar leerde hij, dat je van elkaar kan leren en dat je 
samen sterker wordt. Hij is wat dat betreft een echte teamspeler. 
Basketbal kan je niet alleen spelen. Dat doe je altijd met z’n 
vijven. Tijdens het spelen was het belangrijk dat je kon winnen. 
Pas dan telde je mee. Die eigenschap heeft hij nog steeds.

Op de vraag wie zijn grote voorbeeld was, blijft hij het antwoord 
een beetje schuldig. Natuurlijk komt er een naam naar boven 
als Lebron James, maar Jordan vindt, dat elke speler zijn eigen 
kwaliteiten heeft en dat dit belangrijker is dan om een echt 
voorbeeld te hebben. 

Na zijn jeugd in Atlanta ging Jordan studeren in New Orleans, 
Louisiana. Vier jaar speelde hij daar voor de universiteit en volg-
de een managementopleiding. Daarna koos hij ervoor professio-
neel basketballer te worden in Europa. Via Polen, België, twee 
keer Duitsland, Rusland en Bulgarije is hij nu neergestreken in 
Groningen. Hij brengt veel ervaring mee naar Donar.

Eigenlijk is zijn hele carrière tot nu toe één grote ontdekkings-
tocht geweest om steeds beter te worden. Na veel aandringen 
vindt hij het hoogtepunt het jaar dat hij senior high school 
speelde en dat ze met een beperkte groep een aantal records aan 
flarden speelden. 

Toen hij in Duisland speelde heeft Jordan Brandyn Curry mee-
gemaakt. Ze troffen elkaar een paar keer in de competitie, maar 
het is lastig om aan te geven welke verschillen er zijn tussen 
beide spelers. Wat Jordan wel weet is, dat hij heel veel energie in 
het huidige Donar-team kan brengen. Met elkaar ervoor knokken 
om goede resultaten te boeken en elkaar beter te maken zal er 
toe moeten leiden, dat de successen dit seizoen nog beter zullen 
zijn dan het vorige seizoen. “Wedstrijd voor wedstrijd zullen we 
moeten bekijken hoe we het gaan doen en daarop moeten we ons 
focussen”, aldus Jordan. 

De eerste weken van zijn verblijf in de stad was hij nog niet in 
staat om veel van Groningen (Stad en ommeland) te zien. Hij 
heeft wel een auto tot zijn beschikking, maar als je je rijbewijs in 

Amerika laat, begin je hier niet veel. Zijn zicht op de stad werd 
dan ook wat beperkt door de dagelijkse ritjes naar de trainingslo-
catie en als hij door teamgenoten werd meegenomen. Wel vindt 
hij Groningen een levendige stad en hij verbaasde zich over de 
vele fietsen die hij gezien heeft. 

Jordan kijkt uit naar de herfst, als zijn vriendin en zijn dochtertje 
voor een paar maanden hier zullen neerstrijken. Hij heeft een 
contract voor één jaar getekend, maar met name zijn dochtertje 
doet hem beseffen, dat hij in de toekomst toch wel wat meer 
zekerheid wil hebben. 

Op de vraag wat hij de fans nog wil meegeven is, dat hij zich 
zeer welkom voelt in Groningen en dat iedereen zo aardig is. Hij 
is gewend geweest in Bulgarije voor vergelijkbare aantallen toe-
schouwers als in Groningen te spelen en hij hoopt dat iedereen 
enthousiast zal blijven.

tekst: bert ten oever
foto: edwin keijzer
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shane hammink  
‘ik ben een 

teamplayer’
Shane Hammink werd geboren op 22 juli 1994 in Baton Rouge 
(Louisiana) aan de oevers van de Mississippi. Zijn vader was op 
dat moment professioneel basketballer in de VS. Uit die tijd kan 
Shane zich weinig herinneren van zijn geboorteplaats. Toen Shane 
anderhalf jaar oud was verkaste het gezin Hammink al naar Europa. 
Wat hij ervan weet is vooral van de verhalen van zijn ouders en van 
foto’s. Baton Rouge is in Nederland vooral bekend als een bakermat 
van de Mississippi-blues.
 
Zijn vader was in het begin van zijn leven professioneel basket-
baller in de NBA. In de Verenigde Staten sta je dan wel op een 
voetstuk. Shane heeft daarvan echter heel weinig gemerkt. Terug 
in Nederland werden er wel vragen aan hem daarover gesteld, 
maar hier is voetbal erg belangrijk en weten de mensen daarover 
alles. Buiten het kringetje van basketballers weten weinig men-
sen dat zijn vader in de NBA heeft gespeeld. 
 
Zijn vader is wel belangrijk geweest voor zijn ontwikkeling als 
basketballer. Alles heeft hij van hem geleerd. Shane: “Toen ik 
voor het eerst ging spelen was het op een veldje in Griekenland. 
Mijn broertjes en ik leerden de basics toen al van mijn vader. 
Later gingen we georganiseerd basketbal spelen. Mijn vader werd 
toen onze coach. Tot mijn 17e, toen ik naar Spanje vertrok, is hij 
altijd mijn coach geweest”.
 
Op de vraag wie zijn grote voorbeeld was, geeft Shane aan, dat 
hij niet echt een voorbeeld had. Hij wilde gewoon zichzelf zijn. 
Hij wil spelen op een manier waarvan hij denkt dat dit goed bij 
hem past. “Natuurlijk kijk ik veel naar basketbal en daarvan leer 
ik ook veel van de beste spelers, zoals Lebron en (vroeger) Kobe. 
Al vrij vroeg wist ik hoe ik mijn eigen spel moest spelen”.
 
Shane speelt het liefst op de 2 positie (shooting guard). Maar 
hij vindt het ook leuk om op 1 (point guard) te spelen. Dan heb 
je veel de bal in handen en kan je beslissingen nemen. Vroeger 
speelde hij veel op 1, maar doordat hij toch wat langer is heeft 
hij nu een wat andere rol gekregen.
 
Op internet is een prachtig filmpje over Shane te bekijken. 
Daarin zoekt hij steeds vanaf de buitenkant de inside positie om 
de drive af te maken met een dunk. Shane is erg atletisch en dat 
komt goed van pas bij deze acties. In Europa krijg je echter min-
der ruimte onder de basket en is het wat lastiger om te finishen 
met een dunk. Hij finisht daarom nu vaker met een lay-up of een 
andere doelpoging. “Ik ben een teamplayer en ik vind het ook 
leuk om situaties te creëren voor anderen om te scoren”.
 

Tijdens zijn tijd in Amerika speelde Shane voor Louisiana Univer-
sity en Valparaiso University. Een wat opmerkelijke switch, om-
dat spelen voor een universiteit ook gepaard gaat met een studie. 
Bij nader inzien was Valparaiso een perfecte plek voor Shane om 
zijn ontwikkeling voort te zetten. Met veel plezier heeft hij daar 
gespeeld. Om de stap naar de NBA te maken moet je wel heel 
erg goed zijn en ook een beetje geluk hebben. Slechts een klein 
percentage van de college-players maken die stap. Als je een 
verkeerde keuze maakt kan dat ook veel schade aan je carrière 
toebrengen.
 
Vanuit de Spaanse competitie heeft Shane de keuze gemaakt om 
voor Donar te gaan spelen. Van een toch wat sterkere competitie 
naar Nederland. Waarom die keuze? “Bij Bilbao had ik een twee-
jarig contract, maar door de degradatie werden alle contracten 
ontbonden. Ik had de keuze uit verschillende mogelijkheden in 
verschillende landen. Maar Donar speelt (voorronden) Champions 
League en mochten we niet doorgaan dan gaan we Europe Cup 
spelen en dat is ook goed. Donar is de laatste jaren erg sterk 
geworden en veel winnen is ook leuk. Bovendien is het een leuk 
team en we hebben een goede coach”. 
 
Hij denkt veel te kunnen bijdragen aan het succes van het team. 
Als teamplayer en vooral sterke verdediger zal hij de opdrachten 
van de coach zo goed mogelijk proberen uit te voeren. In het 
komende jaar hoopt hij de jeugd te enthousiasmeren voor bas-
ketbal. Door goed te spelen en goede dingen te laten zien hoopt 
hij een voorbeeld voor de jeugd te zijn. “Hopelijk kan ik wat 
voetballers omschakelen naar basketbal, maar dat zal in  
Nederland niet snel gebeuren (haha)”.
 
Wat zijn de verwachtingen voor dit seizoen? “Nederlands  
kampioen worden en zo ver mogelijk komen in de Europese  
competitie en hopelijk daar ook een kampioenschap”.
 
Over 6 jaar, als Shane dertig is, hoopt hij nog steeds ergens te 
spelen waar hij het beste uit zichzelf kan halen en op zijn hoog-
ste niveau kan spelen. Voorlopig is dat nog Donar, want hij heeft 
een driejarig contract.

tekst: bert ten oever
foto: edwin keijzer

11

30 31



donar magazine 2017-2018   33

de waarden van
joseph ‘jobi’ wall

Het geluid van een stuiterende bal op de oprit. Twee jonge mannen 
en even zoveel jonge vrouwen dribbelen, schieten en rebounden  
alsof hun leven er vanaf hangt. Vader, de basketbalcoach in het 
gezin, komt af en toe even kijken of het nog wel goed gaat, want het 
kan er stevig aan toe gaan. Zo herinnert Jobi Wall zich de puntige 
ellebogen die hij van zijn zussen tijdens het spelen ontvangt. Die 
harden hem en vergroten zijn drive om beter te worden. Tot aan 
college heeft hij zijn heil gezocht in honkbal. Maar het bloed kruipt 
waar het niet gaan kan, het Wall-gezin is een basketbalfamilie. Op 
moeder na, die houdt het bij tennis. Jobi kan dat ook, net als een 
potje golf en voor de TV juichen voor zijn footballteam de Denver 
Broncos.

Beter worden, steviger in zijn schoenen staan, op Colorado  
Christian Academy en Seattle Pacific wordt de jongeling, naar 
eigen zeggen, omgevormd tot een man. Zijn werkethiek, de zorg 
voor zijn lichaam, het tactisch inzicht van het spel, Jobi neemt 
het allemaal in zich op. Daardoor leert hij door te zetten als het 
even tegen zit, ook als hij zijn dag niet heeft, en leert hij om te 
gaan met succes en verlies. Basketball brengt hem verder als 
echtgenoot, vader, als mens.

Dat laatste blijkt ook op te gaan voor zijn geloof in Jezus. Hij is 
ervan overtuigd dat hij daardoor waarden voor het leven heeft 
meegekregen. Die waarden kunnen gevormd worden door verlies 
of winst bij een competitieve sport als basketbal. Dat laat hij 
zich niet overkomen, omdat hij vindt dat niet die prestaties, 
maar de liefde van God van wezenlijk belang voor hem zijn. 

Die familiewaarden heeft hij met zijn vrouw besproken en samen 
hebben ze besloten om als gezin dit basketbal avontuur aan te 
gaan. Met haar, hun zoon van tweeëneenhalf jaar en dochter van 
zeven maanden is hij dan ook naar Groningen afgereisd voor het 
volgende hoofdstuk van zijn carrière als professional. Vol bewon-
dering spreekt hij over de steun en onvoorwaardelijk liefde die hij 
van zijn gezin mag ontvangen.

Jobi, de afkorting van zijn naam Joseph dankt hij aan een zus, is 
een echte teamspeler. Niet een Amerikaan die enkel voor eigen 
statistieken speelt. Hij vraagt zich ook af of er wel zoveel land-
genoten zijn die dat doen. Volgens hem lijkt dat soms zo omdat 
de sport nu eenmaal breeduit door cijfertjes wordt vastgelegd. 
Maar eenmaal hot lijkt de basket voor hem de omvang van een 
oceaan te hebben, zegt hij, alsof lichaam en instinct het van 
hem overnemen. Alsof alle trainingsuren van raak schieten een 
automatisme maken.

Jobi Wall is een man van waarden en principes. Het nieuws dat 
MartiniPlaza een kolkende mensenmassa kan bevatten heeft 
hem al bereikt. Hij wil dat enthousiasme van het thuispubliek 
aan den lijve ervaren. Vanuit zijn persoonlijke standaarden 
belooft hij de Donarfans dat hij altijd voluit zal gaan, en er alles 
aan zal doen om de ploeg te laten winnen. Hard werken, laat dat 
nu precies bij Donar passen!

tekst: jan weeber
foto: edwin keijzer
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 SUPPORTERSvEREnIGInG 
DOnAR

Tien redenen om lid te worden! 
SV Donar…

wORD LID! 
Om de stem van de fans letterlijk en figuurlijk zo luid 
mogelijk te laten klinken, zou iedere supporter lid moeten 
worden van de SV Donar. Aarzel niet langer en word 
lid voor 15 euro per seizoen of (maximaal) 30 euro per 
gezin. Zo’n 350 fans gingen je al voor. Ga voor meer 
informatie, of om direct lid te worden, naar de website 
www.svdonar.nl

1  is officieel vertegenwoordiger van de fans 
richting club

2  verzorgt de verkoop van merchandise- 
artikelen

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 bij thuisduels 
tijdens het seizoen

10  organiseert elk jaar drie evenementen 

waarvan één met spelers

Since 1

951

svdonar.nl

STARTup 
assist 
wat is  

dat ook  
alweer?

De aangesloten startups zijn vaak razend enthousiast. 
We organiseren speciaal voor startups en aangesloten 
partners activiteiten. Dit jaar onder andere een Pitch & 
Match event bij de RUG, een basketbalclinic, een mas-
terclass Finance door Ficare en Benk advocaten, een 
sessie over internationaal zakendoen bij de gemeente 
Groningen en de Ficare Startup Assist award verkiezing 
bij het Noorderpoortcollege. 

Heel bijzonder was het bezoek dat prins Constantijn 
bracht aan Donar en Startup Assist. Hij is speciaal 
gezant bij Startup Delta om Nederland verder te pro-
moten als voedingsbodem voor startups. In dit kader 
bracht hij een bezoek aan Donar en aan de business-
club.
 

Startup Assist is het initiatief dat Donar twee seizoenen  

geleden is gestart. In Startup Assist verbinden we de jonge  

economie uit onze regio met de gevestigde organisaties en  

bedrijven. met als doel om elkaar te ontmoeten, van elkaar te 

leren, en elkaar te respecteren. via Startups Assist krijgen 

startups de kans om een jaar mee te draaien in onze business-

club.

Naast het ondersteunen bij de verkoop van  

merchandise-artikelen is een belangrijke taak 

van de SV Donar het supporten van het team met 

ondersteuning van onze trommelaars, het sfeer-

team onderin Vak O in MartiniPlaza. Daarnaast 

begeleiden wij de verkoop van tickets bij  

uitwedstrijden en zijn we regelmatig in overleg  

met de club over zaken als sfeer, ticketing en 

evenementen. Jaarlijks hebben we de beschik-

king over driehonderd vrijkaarten die we op  

allerlei manieren inzetten. En daarnaast zijn er 

drie evenementen vanuit SV Donar, zoals een  

busreis, een activiteit met spelers en coaches  

en traditioneel de afsluitende barbecue. 

De commissie Startup Assist 2017-2018
Vlnr; Jennifer Wichers, Aniek Ouendag, Olav Sköld,  
Marieke Abbink, Koen Atema en Peter van der Molen.

De commissie Startup Assist 2018-2019 bestaat uit
Aniek Ouendag, Olav Sköld, Marieke Abbink,  
Tijmen Veldkamp en Peter van der Molen.
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grant sitton
‘i love it!’

‘Als je als speler donar intypt op 
google en kijkt wat er allemaal 
gebeurt daar in groningen dan word 
je al heel snel enthousiast’

De 25 jarige Grant Sitton speelde afgelopen seizoen voor het eerst 
aan de andere kant van de grote plas bij BC Prievidza in Slowakije. 
Als derde ging zijn ploeg naar de Play-offs en verloor daar in een 
best-of-five na toch een succesvol seizoen voor Grant. 

“Mijn eerste seizoen als professional was geslaagd. Ik heb een 
prima start gehad in Slowakije en kijk er met plezier op terug. 
We hadden daar een goede ploeg en met name de coach heeft 
mij bijzonder goed geholpen om stappen te zetten. In princi-
pe zou ik daar ook een tweede seizoen ingaan maar de coach 
vertrok afgelopen zomer naar een nieuwe uitdaging en daardoor 
veranderde de hele situatie. En toen, belde Donar.

Ja, natuurlijk had ik interesse. Als je als speler Donar intypt op 
Google en kijkt wat er daar allemaal gebeurt in Groningen dan 
word je al snel heel enthousiast. Met hele familie in de buurt van 
Oregon, mijn ouders, mijn 4 zusters en oma Nana van 86 had-
den al snel alles over Donar en Groningen uitgezocht en oma had 
zelf al een YouTube play-list aangemaakt over Donar. Ze belde 
me dat ze mijn interview had gezien op Donar TV nog voordat ik 
het zelf had gezien.”

Grant was de laatste speler die Donar voor het nieuwe seizoen 
heeft vastgelegd. Een stretch forward van 2.06 meter en 80 kilo, 
schoon aan de haak. 

“Ja, ik weet dat ik gezien mijn lengte wel meer gewicht zou mo-
gen krijgen. Veel mensen om me heen willen daar ook wel mee 
helpen maar het is wat het is. Ik heb de lengte van mijn vader 
en de botstructuur van mij moeder. Door mijn gewicht wordt er 
ook wel eens getwijfeld maar als ik de kans krijg, kan ik optimaal 
laten zien wat ik kan en dat ga ik hier zeker doen. 

Donar is een prachtige club. Prachtige resultaten, optimaal 
teambasketbal en heerlijke omstandigheden om te basketballen. 
Ik heb bijvoorbeeld nog nooit in zo’n groot stadion gespeeld dus 
ik kijk enorm uit naar dit seizoen. Bovendien kan ik hier heel 
veel leren. Ik sta nog aan het begin van mijn carrière en van 
coach Erik Braal en met name de ervaren oudere spelers kan ik 
nu veel ervaring op doen en elke dag beter worden”. 

Grant woont in een appartement aan de zuidkant van de stad en 
doet veel op de fiets. 

“Groningen is een fijne stad met veel cultuur en authentieke ge-
bouwen. Ik geniet daar van. En de infrastructuur voor het meest 
gebruikte vervoersmiddel de fiets, is hier indrukwekkend. Dat zie 
je niet in de omgeving waar ik vandaan kom. Tot op heden heb 
ik nog niet veel tijd en kans gehad om alles te ontdekken want 
de start van het seizoen vraagt van ons nu veel tijd. En terecht 
natuurlijk. We zijn bezig om elkaar goed te leren kennen en  
er staan meteen een aantal belangrijke wedstrijden op het  
programma. Daar ligt nu onze en mijn prioriteit en daar heb ik 
ook enorm veel zin in. 

Ook kijk ik er echt naar uit om alle fans van Donar te ontmoeten 
want die enorme hoeveelheid basketbalaanhangers is indrukwek-
kend en natuurlijk heel leuk. Ik heb gezien wat voor sfeer in  
MartiniPlaza ontstaat en hoe het publiek een belangrijke rol 
speelt bij het spel van Donar. Het is mooi om daar nu een onder-
deel van te zijn. Je kan me altijd volgen op Instagram, daar zal ik 
proberen iedereen op de hoogte te houden van mijn  
belevenissen”. 

tekst: hink jan apotheker
foto: edwin keijzer
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Nog wat feiten en cijfers; De businesstribune telt 1053 
plekken, verdeeld in drie loges (loge A, ter hoogte aan 
het speelveld, loges B en loges C (zijkanten). Op Loge A 
zijn al bijna geen plekken meer beschikbaar. 

Ook komend seizoen is HEPRO Kunststof Kozijnen de 
shirtsponsor van Donar. Vanaf 20 september (1e uitwed-
strijd in de Basketball Champions League) zal HEPRO te 
zien zijn op de wedstrijdshirts van Donar.

Ten opzichte van vorig seizoen is McDonald’s Ter Borch 
nieuwe Stersponsor van Donar geworden en Macron onze 
Italiaanse nieuwe kledingpartner. Daarnaast hebben 
meerdere partijen hun Stersponsorschap of Partnership 
verlengd bij Donar (o.a. NewComm IT die zich de  
komende drie seizoenen gaat profileren met EasyCloud 
als Stersponsor, en daarnaast Technisch Expert Jansen en  
PRA Health Sciences die de samenwerking weer met een 
seizoen verlengd hebben. Verder heeft Donar voor het 
eerst in de historie één Europese wedstrijdsponsor,  
FlexVirtual. Zij zijn tijdens alle Europese thuiswedstrijden 
van Donar de wedstrijdsponsor.

De leden van de businessclub treffen elkaar natuurlijk bij 
onze thuiswedstrijden, maar er worden ook veel activi-
teiten voor hen georganiseerd, om elkaar ook op andere 
momenten te treffen. Dit jaar waren er maar liefst 18 
businessclubactiviteiten. Denk hierbij aan de rally met 
Mini’s bij Martinistad, de jaarlijkse BBC-BBQ bij De  
Peizer hopbel, de afsluitend businessclubborrel bij Grand 
Café Time Out, rondvaart over de grachten (met borrel en 
hapjes), bezoek aan het Bierfestival, Skiën met de BBC 
bij Snowlimits, Wielrentocht met NewComm IT, bezoek 
aan de kerstmarkt in Oldenburg inclusief bezoek aan een 
wedstrijd van collega club EWE Baskets, het jaarlijkse 
BBC-toernooi in Roden en de jaarlijkse businessclubreis, 
dit jaar naar Malaga. Naast deze businessclubactiviteiten 
waren er ook de businessclubborrels en businessclub-
lunches bij sponsoren / businessclubleden van Donar.

Sportief gezien was het seizoen 2017-2018 een prachtig seizoen voor Donar, met veel sportieve suc-
cessen. Ook commercieel gezien mogen we tevreden terugkijken op het seizoen. We zijn blij en trots dat 
onze businessclub ook dit jaar weer is gegroeid. We hebben op dit moment 215 businessclubleden en 
sponsoren. Dit zijn organisaties en bedrijven in diverse sectoren, en van verschillende grootte. Hierbij 
komen dan ook nog de StartUp’s die zijn aangesloten bij ons programma Startup Assist. Dit betekent dat 
we voor het komend seizoen boven de 250 BBC leden komen! Dit is een record in de clubgeschiedenis.

BASKETBAL EN BUSInESS

DOnAR vERKOOPT! • 101BHV.nl
• 216 Accountants
• 2Join

•  Adventurepark Waddenfun
•  Aesus Consultancy 

Training Groep
• AG Ems Borkumlijn
• Albert Heijn Beijum
•  Alfa College Sport en 

Bewegen
•  Allesvoorhout.nl  
• Amasus Shipping
• Animatiewerk.nl
• Anrogima Holding
•  ANWB Rijopleiding 

Groningen
• AON
•  Apollo Hotel Groningen
• Arrix Automatisering
•  Autobusbedrijf Doornbos
• Autotaalglas Assen
• AZ Logistics

• Baard Advies
• BAM
• BaSystemen
• BBL Company
• BENK Advocaten
• Bert Reilman
• Bert Rolf
•  Betram, House of Special 

Brands 
• Bidfood
• Bloemen Mozaïek
• Bloemsma + Faassen
• Body & Fit
• Bosman Beheer
• Bossers & Cnossen
• Breuer & Intraval
• Brink Orthopedie                  
• BQA

• CBEE Clever
• Chris Russell
• ColliCare Logistics
•  Comfortabel Personen 

Vervoer
•  Community Network 

Groningen
• Compenda
•  Confiar Management & 

Consultancy
•  Coop Alma | 

PakketSupermarkt.nl
• Cruon Beveiliging
• CSN Groep

• D&U Groep
• Daar[om]
• Dagblad van het Noorden 
• De Bonte Wever
•  De Haan Advocaten en 

Notarissen
• De Ruiter Horeca
• Delftechniek
• Directondergoed.nl
• DJ-Events
•  DMG Advies | Accountancy
•  Document Solutions Groep
• Draad Advocaten
• DRY-Nederland
• Dutch Card Printing
• DVT Communicatie

• Ed Zijp
• EIC bv
• ELA Container

• Eneco
• Energy Valley Topclub
• Enexis
• ENGIE
• Enpron  

• Ficare
• Fletcher Familiehotel
• FlexVirtual
• Floer
•  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
• Goodz for Fashion
• 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
• Helder
•  HEPRO kunststof kozijnen
• Holland Casino
• HS Holding
•  Huis voor de Sport 

Groningen
• Human Capital Care
• HUSA Logistics

• Internoord Reizen
• Insite Security
• Iss4u

• Jager & Zn.
• Jazeker!
• JIJ Uitzendbureau
•  John Schokker 

Makelaardij
• JPB Industrial Cleaning

• Kaliber Advocaten
• Kapsalon Kapsoones
• Kenneth Smit
• KPN Werkplek
• Koops Verhuisgroep
• Kuijpers
• Kuurman Groep

• La Brosse Schilders
• Launch Cafe    
• Lentis
•  Lichtreclame Matthijssen | 

Ten Have
• Lijfering Dranken
• LM advocaten
• Lubberink & co

• Macron
•  Makelaardij Schouten + 

Van der Giezen
• Makelaardij Van der Veen
• Makkes
• Martini Business
• MartiniPlaza
•  McDonalds Herestraat | 

Hoendiep
• Medigros
• Medisch Centrum Zuid
• Meppelink Adviesbureau
• MINI Martinistad
• MY Facilities

• New Publishers
• NewComm IT
• News Café
•  Nippon Electric Glass 

Europe
•  NNZ the packaging 

network
• Noordgastransport
• Noorderlink
• Noorderpoort
• NoordZ
• Nova Incasso

• Oosterhof Holman

• P&P Projects
• Payt
• Payroll Company
• Paviljoen van de Dame
• Peizer Hopbel
• PerkinElmer  
• Phoenix BIO
•  Plas | Bossinade 

Advocaten & Notarissen
•  Perspectief Werving & 

Selectie
•  P.P.S.  

Salarisadministraties-  
en adviezen

• PRA Health Sciences
•  Preventief 

Veiligheidsdiensten
• ProCoatings
• Provincie Groningen

• Quotecadeau

• Raad + Daad
•  Rabobank Stad en Midden 

Groningen
• RBO
• RCG grafimedia
• Resato
• Rijksuniversiteit Groningen
• Rocket Digital
• Ron Haans Sportcentrum  
• RSE Telecom ICT
• RTV Noord
• Ruber Acia Subsidieadvies
• RWE

• Schilders de Vries
• Schuiling Wonen Slapen
• Sign Up Reclame
• Site Online
• SKSG   
• Slimmer WIFI
• SNN
• Snowlimits
• Solarcentrum Veendam
• Soundlink
• Stork
• Studio Andere Koek

• Studio Paraat
• Sunoil Biodiesel  

•  TCPM Ingenieurs & 
Adviseurs

• Technisch Expert Jansen 
•  Temporal advies, interim & 

ondersteuning
• Terwolde Renault
• ToWork4
• Trefcentrum Bedum
•  Trip Advocaten en 

Notarissen

• Unica Groningen
• Univé Groningen

• Van der Valk Zuidbroek
• Van Mossel Autolease
• Van Wijnen
•  Velema | Rijks 

notariskantoor
• Verbidak
• VH ICT
• Vincent Brouwer
• VIP Ski Holiday
• Virol Recycling Groep
• Vitesse Textielreinigers
• Voorneveld Interieur

• Wallpros
•  Wardenburg Beveiliging  

en Telecom
• Wijnne Barends
•  Wm Veenstra Druk,  

Print en Sign  
• WorkForce Holland

• Zuidlaren Vastgoed

START UP’s 

• Begeman’s Retrofood
• ComposYtum
• Conversies.nl
• Cycling Espresso
• Deskk
• De Huurdokters
• EV Biotech
• Founded in Groningen
• Gro-do
• Incubators Foundation
• Indietopia
• Jager en de With
• Jansen Yachts 
• Judo Your Business
• Klippa
• LeaZer.nl
• LinQhost
• Mr. Chadd
• Medical Disposables Store
• Op Scherp
• Popken Mechatronica
• Rebelpoint
• Reconcept
• Reload SEO
• Tafelsmaak
• Total Innovation

Businessclubleden/ Sponsoren

38 39



Energizing the future

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

www.gasterra.nl


