
P
R

E
S

E
N

T
A

T
IE

G
ID

S
  2

0
1

2
 - 2

0
1

3

1

SEIZOEN
2012
2013

feEl tHe 

HEAT!

feEl tHe 

feEl tHe 

HEAT!
SEIZOEN
SEIZOEN



Als je goed
woont, kom 
je ver!

Nijestee biedt ruimte
ook aan GasTerra Flames
www.nijestee.nl
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GasTerra Flames is een prachtige 

en betrouwbare Groninger 

sportclub. Een ‘pronkjewail’ 

in de Nederlandse basketbal 

eredivisie. Laagdrempelig 

met korte 

communicatielijnen. 

Geen kloof tussen 

woorden en daden. 

Een club met heel veel 

vrijwilligers en nog 

meer supporters. 

Het is een 

voorrecht hiervan 

24/7 voorzitter 

te mogen zijn. 

Een ‘bijbaan’ uit 

duizenden.

Sport inspireert en emotioneert. Het verbindt en maakt de wereld 

een beetje kleiner. Ik ben telkens weer geraakt door het enorme 

enthousiasme dat GasTerra Flames losmaakt op het veld en ver  

daarbuiten. Iets om met elkaar enorm trots op te zijn. De club spant 

zich in om de samenleving ambitieuzer, gezonder, beter, vitaler  en 

sportiever te maken. We doen dat samen met onze partners bij het 

bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden. Het gaat in sport om 

succes. Het geeft energie en motiveert mensen. Van zeggen dat je wilt 

winnen naar wérkelijk willen winnen, daar gaat enige tijd overheen. 

Het komt niet vanzelf naar je toe. Je zult keuzes moeten maken 

en daaraan blijven vasthouden. De weg er naar toe is naast veel 

spelvreugde er een van hard werken en  teamplay. Maar ook van tact, 

techniek en mentale weerbaarheid. Bij topsport is alles ondergeschikt 

aan het doel van de sporters. Het fundament van GasTerra Flames is 

gezond. Alleen in samenwerking binnen de keten komen we echt 

vooruit. Dat vraagt om focus, commitment en het veilig stellen 

van gemeenschappelijke doelen.

We willen anno 2012 over ongewone zaken niet langer 

bescheiden doen. De club zorgt voor een gezonde reuring, 

zij brengt mensen bij elkaar en verschaft veel plezier. We 

gaan de wijken in met onze vele clinics. We maken jongeren 

bewust van het belang van beweging en goede voeding. 

We stimuleren talentontwikkeling. We zorgen 

voor een spannend forum voor bedrijven 

om relaties te ontmoeten en nieuwe 

business mogelijk te maken. Met 

Energy Valley Topclub genereren we 

meer groene business. We bieden 

top-entertainment. Onze supporters 

en vrijwilligers zijn world class. 

Voor stad en ommeland zijn 

we een economische en 

maatschappelijke factor van 

betekenis. 

Groningen is het aan 

haar status van nationale 

basketbalhoofdstad verplicht 

publiek en regio te verrassen 

met aansprekende resultaten.

Namens team, medewerkers en 

bestuur wens ik u allen een fantastisch 

basketbalseizoen toe. Met mooie 

wedstrijden, goede resultaten en veel 

passie. 

Hans Haerkens,

voorzitter GasTerra Flames

Hans HaerkensGet 
the job 

done
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Ga voor een abonnement naar www.dvhn.nl

HooksHots, 
slamdunks 
en 3-punters! 
Wil je Weten Wie
ze scoorden?

GASTERRA A4.indd   1 30/07/2012   15:51:11
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Inhoud

InhoudInhoud

GasTerra Flames

Postbus 2551, 9704 CN Groningen

Leonard Springerlaan 35, 9727 KB Groningen

T: (050) 368 38 50, info@gasterraflames.nl

www.gasterraflames.nl
Ga voor een abonnement naar www.dvhn.nl

HooksHots, 
slamdunks 
en 3-punters! 
Wil je Weten Wie
ze scoorden?

GASTERRA A4.indd   1 30/07/2012   15:51:11

Redactie: Hink Jan Apotheker, Adriaan van den Brink, Yolanda Bouw,  

Gaaike Euwema, Ben Kah   Fotografie: Ewoud Broeksma, Arnold Meijer   

Concept en productie: VNR Creative, Groningen   Druk: WM Veenstra  

Druk & Print & Sign, Groningen   Uitgave: St. Prof Basketbal Groningen
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clubinformatie

Clubinformatie

Route 

Managementbureau 

Het managementbureau van de Stichting  

Prof Basketbal Groningen is gevestigd in  

een locatie van Noorderpoort aan de  

Leonard Spingerlaan 35, 9727 KB in 

Groningen.

Parkeren
Bezoekers van het managementbureau 

kunnen parkeren op het grote parkeerdek 

tegenover MartiniPlaza. Vervolgens loopt u 

tussen de kantoren van KPMG en Tebodin 

door naar het kantoor van Noorderpoort.

Openbaar vervoer
Het managementbureau is tevens bereikbaar 

met het openbaar vervoer. Vanaf het 

NS-station met stadsbus lijn 6, richting 

Hoornsemeer en met de regionale lijnen 81, 

82 en 85. Het managementbureau ligt op 

circa 15 minuten lopen van het NS-station 

Groningen.

Route 

MartiniPlaza (speelhal)

GasTerra Flames speelt haar thuis-

wedstrijden in MartiniPlaza aan de Leonard 

Springerlaan 2, 9727 KB Groningen.

Parkeren
MartiniPlaza is dankzij de ligging aan de 

ringweg rond de stad Groningen uitstekend 

bereikbaar met de auto. Borden langs de 

ringweg Groningen wijzen automobilisten 

rechtstreeks de weg. MartiniPlaza is gunstig 

gelegen aan de autosnelweg A7 Amsterdam/

Drachten, Hoogezand/Duitsland) nabij 

de kruising met de A28 (Assen/Zwolle). 

In de directe omgeving zijn ruim 2.000 

parkeerplaatsen.

Openbaar vervoer
MartiniPlaza is vanaf het NS-station te 

bereiken met stadsbus lijn 6, richting 

Hoornsemeer en met de regionale lijnen 

81, 82 en 85. MartiniPlaza ligt op circa 15 

minuten lopen van het NS-station Groningen.

GasTerra Flames

Postbus 2551
9704 CN Groningen

Leonard Springerlaan 35
9727 KB Groningen
Tel: (050) 368 38 50

Fax: (050) 597 37 62
Email: info@gasterraflames.nl

Stichting Prof Basketbal 
Groningen

Opgericht: 9 mei 2008

Hoofdsponsor

GasTerra

Clubtenue
wedstrijdtenue thuis: wit-wit

wedstrijdtenue uit: blauw-blauw

Clubkleuren
wit - blauw

Capaciteit MartiniPlaza
4.310 plaatsen

Aanvang thuiswedstrijden
midweeks 19.30 uur

zaterdag 19.30 uur

zondag 15.00 uur

Accommodaties
MartiniPlaza

Wedstrijden & trainingen Heren 1

Leonard Springerlaan 2, 

9727 KB Groningen

Tel. (050) 5 222 777

Willem Alexander Sporthal
trainingen Heren 1 / wedstrijden U20

Zernikeplein 17, 9747 AS Groningen

Tel. (050) 595 55 55

Rodenburghal Leek
trainingen Heren 1

Rodenburg 1/1, 9351 PV  Leek

Tel. (0594) 51 26 58

Noorderpoort
trainingen U20

Pop Dijkemaweg 88, 9731 BH  Groningen

Tel. (050) 547 09 00

feEl tHe 

HEAT!

feEl tHe 

feEl tHe 

HEAT!
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THX
clubinformatie

Organisatie 
 
Bestuur SPBG
Hans Haerkens Voorzitter

Jan Smilde Penningmeester

Bert Rolf  Secretaris en jeugdzaken

Martin de Vries Technische zaken

Gert Kiel Commerciële zaken

Managementbureau
Yolanda Bouw Hoofd Managementbureau

Marieke Vos  Wedstrijdorganisatie en 

  JuniorClub

Peter van der Molen Commerciële zaken

Leonie Smalbil  Administratie en 

  spelerszaken

Sjoukje Schuur  Clinics (Vrijwilligster)

Technische zaken
Martin de Vries Eerste team

Hein Gerd Triemstra  Jeugd

BBC Activiteitencommissie
Leon Bosgra Voorzitter

Siebe de Jager

Peter van der Molen

Gert Kiel

Entertainmentcommissie
Ype van der Wal  Voorzitter

Martin Kuisenga  Speaker

Lenie Waasdorp Cheerleaders

Petra Bijkersma Cheerleaders

Arnoud van Nispen Special effects

Thunder  Mascotte

Communicatiecommissie
Gaaike Euwema  Voorzitter

Hink Jan Apotheker

Ben Kah

Martin Kuizenga

Adriaan van den Brink

Yolanda Bouw

Redactie programmaboekje
Leden communicatiecommissie

Catharina Pool  Opmaak

Arnold Meijer  Fotografie

Crew
Robin Alkema
Hilbrand Ausema
Hink Jan Apotheker 
Hans Besselink
Marije Bijstra
____________________ 

Myriam Bijstra
Herma Boerma
Margriet Bolhuis
Alie Botescu
Harry Bouma
____________________

Wilna de Bruin
Rogier Deelman
Hilda Dijkhuis
Marloes Doek
Eline Dols
____________________ 

Mirsad Ekic
Roel Ellens
Nancy van Gils
Caroline Heijman
Jan Helbig
____________________

Mariët IJsseldijk
Geert Koerts
Henk Kol
Kirsten Koorenhof
Marte Koorenhof
____________________ 

Bart Kruizinga
Martin Kuisenga
Helma ‘t Lam
Bert Langedijk
Eddy Ligeon
____________________

Marijke van der Meer
Arnold Meijer
Julian Meijer
Renate Miedema
Alfons Mulder
____________________ 

Luc Mulder
Jordi Mulderij
Christa Nuyten
Diana Olthof
Henk Pijp
____________________

Henk van Plateringen
Henk Postema
Tonny Sikking
Bertie Smit
Jacco Smit
____________________ 

Linda Smit
Marco Smit
Floor Sudowe
Jan Suidhoff
____________________

Ester Vos
Inge Vos
Carlijne de Vries
Jan de Vries
Ype van der Wal
Frank Wieringa
Niek Zwarts



Nefkens Groningen

…een hoge dunk van Peugeot.

Nefkens Groningen steunt basketbalvereniging GasTerra Flames. De basketbalspelers hebben ervoor gekozen 
om vanaf dit seizoen in de sportieve Peugeot 208 te rijden en daar zijn wij als Peugeot-dealer Nefkens natuurlijk 
heel blij mee. Door de compacte buitenmaten en ruimte van binnen, is het geen wonder dat de lange spelers 
van GasTerra Flames hebben gekozen voor de extra comfortabele Peugeot 208. Nefkens Groningen wenst de 
spelers een fi jn rij- en speelseizoen toe!

NEFKENS NOORD  
Groningen  Koldingweg 27  Tel.: (050) 544 55 00.
(U vindt ons ook in Assen, Roden, Stadskanaal, Veendam en Winsum)  
www.nefkensnoord.nl
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Nefkens Groningen

…een hoge dunk van Peugeot.

Nefkens Groningen steunt basketbalvereniging GasTerra Flames. De basketbalspelers hebben ervoor gekozen 
om vanaf dit seizoen in de sportieve Peugeot 208 te rijden en daar zijn wij als Peugeot-dealer Nefkens natuurlijk 
heel blij mee. Door de compacte buitenmaten en ruimte van binnen, is het geen wonder dat de lange spelers 
van GasTerra Flames hebben gekozen voor de extra comfortabele Peugeot 208. Nefkens Groningen wenst de 
spelers een fi jn rij- en speelseizoen toe!

NEFKENS NOORD  
Groningen  Koldingweg 27  Tel.: (050) 544 55 00.
(U vindt ons ook in Assen, Roden, Stadskanaal, Veendam en Winsum)  
www.nefkensnoord.nl

GasTerra

Drie seizoenen met prachtige resultaten. Een 

kampioenschap, de beker, een finaleplaats 

en een halve finaleplaats. Dat smaakt naar 

meer. We beginnen zoals elk jaar met grote 

verwachtingen aan het nieuwe seizoen. Met 

een mix van bekende en van nieuwe spelers. 

Met een nieuw bestuur. Maar vooral: met de 

grootste basketbalaanhang van Nederland! 

Laten we er weer een mooi seizoen van 

maken, waarbij het publiek als zesde man 

alle tegenstanders doet huiveren als ze naar 

MartiniPlaza komen.

Gertjan Lankhorst, CEO GasTerra

Vier jaar geleden was GasTerra een onbekende naam in 

Groningen. Dat was een van de redenen om Donar te gaan 

sponsoren. Inmiddels beginnen we aan het 4e seizoen onder 

de naam GasTerra Flames. Onze naamsbekendheid is enorm 

toegenomen. Meer dan 50% van de ondervraagde mensen 

kent GasTerra. Dat is toch die succesvolle basketbalclub? 

Prima, we leggen daarna wel uit dat GasTerra één van de 

grootste gasverkopers van Europa is.

Een nieuwe start!
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Prijzen
 Seizoenkaart Losse kaarten  Competitie + NBB-beker 

Volwassen € 180,00 € 13,50  

Student € 137,50 € 13,50  

Jeugd t/m 16 jaar € 80,00 € 7,00  

 Play Offs
 Kwart finale Halve finale Finale

Volwassen € 15,00 € 18,00 € 21,00

Student € 15,00 € 18,00 € 21,00

Jeugd t/m 16 jaar € 7,00 € 9,00 € 11,00

U kunt via onze website altijd reserveren 

voor de eerstvolgende wedstrijden. Eenmalig 

maakt u eenvoudig een persoonlijk account 

aan. Daarna kunt u inloggen en krijgt u van 

de wedstrijd de zaalplattegrond te zien met 

alle 3253 stoeltjes op de publiekstribune. 

U ziet welke stoelen bezet en welke nog 

beschikbaar zijn. U kunt vervolgens zelf 

kiezen waar u wilt zitten: vooraan of 

achteraan, achter de basket of aan de lange 

zijde, in het midden van een vak of juist bij 

een gangpad. Tenslotte betaalt u met iDEAL 

(internetbankieren bij uw eigen bank). 

De kaartjes print u thuis uit en neemt u mee 

naar de zaal. Het reserveren via de website 

biedt diverse voordelen:

• U kunt uw eigen stoelen kiezen.

•  U hoeft niet in de rij te staan voor de kassa.

•  U betaalt géén extra transactiekosten.

•  In de Play Offs kunnen trouwe bezoekers 

voorrang krijgen bij de kaartverkoop.

Avondkassa
Natuurlijk kunt u op de wedstrijddag vanaf 

anderhalf uur voor aanvang ook kaartjes aan 

de kassa kopen. Houdt u er dan wel rekening 

mee dat alle kaartjes geplaceerd 

zullen zijn. 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. Er ontstaan 

anders te lange rijen.

MartiniPlaza
Voor de kaartverkoop maakt GasTerra 

Flames 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.

GasTerra onderscheidt verschillende soorten kaarten voor de supporters: 

Seizoenkaarten

Geeft toegang tot alle wedstrijden in de DBL (competitie), NBB-beker  
en de Play Offs in MartiniPlaza. Een seizoenkaart geeft recht op een  
‘eigen’ stoel. Seizoenkaarten kunnen worden besteld via:
www.gasterraflames.nl of mail naar info@gasterraflames.nl

Losse kaarten

Voor elke wedstrijd in MartiniPlaza worden losse kaarten verkocht. De losse 
kaartverkoop verloopt via www.gasterraflames.nl, de theaterkassa bij de 
receptie van MartiniPlaza en de avondkassa voorafgaand aan de wedstrijd.

Kaartverkoop

Losse verkoop
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Kwartfinale (best-of-five) 
1 Donderdag  18 april 

2 Zaterdag  20 april 

3 Dinsdag  23 april 

4 Donderdag  25 april 

5 Zaterdag  27 april 

 

Halve finale (best-of-five) 
1 Dinsdag  30 april  
 (evt. andere speeldata i.v.m. Koninginnedag)

2 Donderdag  2 mei 

3 Zaterdag  4 mei 
 (voor 14:00 ivm Nationale Herdenking / of zo. 5 mei)

4 Dinsdag  7 mei 

5 Donderdag  9 mei 

 

Finale (best-of-seven) 
1 Zaterdag  11 mei 

2 Dinsdag  14 mei 

3 Donderdag  16 mei 

4 Zaterdag  18 mei 

5 Zaterdag  25 mei 

6 Zaterdag  1 juni 

7 Zondag  2 juni 

Halve finale Vrijdag 22 maart, Almere

Finale  Zondag 24 maart, Almere

 (De genoemde data zijn onder voorbehoud)

WEDSTRIJDSCHEMA
PLAY OFFS 2012-2013

FINAL FOUR NBB-BEKER

Wedstrijdschema
DATUM TEGENSTANDER  TIJD PLAATS 

za. 6 okt.  Stepco BSW THUIS  19.30 Groningen 
zo. 14 okt.  BC APOLLO A’dam  UIT 17.00 Amsterdam 
za. 20 okt.  Rotterdam Basketbal College THUIS  19.30 Groningen 
do. 25 okt.  ZZ Leiden THUIS  19.30 Groningen

zo. 28 okt.  Matrixx Magixx   UIT  15.30 Wijchen 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
za. 3 nov. Den Helder Kings UIT  20.00 Den Helder 
zo. 11 nov. Landstede Basketbal THUIS  15.00 Groningen 
do. 15 nov. BC APOLLO A’dam  THUIS  19.30 Groningen 
za. 17 nov. Stepco BSW UIT 20.00 Weert 
do. 22 nov. EiffelTowers Den Bosch UIT  20.00 ‘s-Hertogenbosch 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

za. 24 nov. Aris Leeuwarden THUIS  19.30 Groningen
di. 29 nov. Rotterdam Basketbal College UIT  20.00 Rotterdam 
za. 1 dec. ZZ Leiden UIT  20.30 Leiden
do. 6 dec. Landstede Basketbal THUIS  19.30 Groningen 
za. 8 dec. EiffelTowers Den Bosch THUIS  19.30 Groningen
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
zo. 16 dec. Matrixx Magixx  THUIS  15.00 Groningen 

wo. 19 dec. Aris Leeuwarden UIT  20.00 Leeuwarden 
za. 5 jan. Den Helder Kings THUIS  19.30 Groningen 
zo. 13 jan. Landstede Basketbal UIT  16.00 Zwolle 
do. 17 jan. BC APOLLO A’dam  UIT  20.00 Amsterdam 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
za. 19 jan. Matrixx Magixx  UIT  20.00 Wijchen 
wo. 23 jan. Den Helder Kings UIT  19.30 Den Helder 

zo. 27 jan. Stepco BSW THUIS  15.00 Groningen 
za. 2 feb. Aris Leeuwarden UIT  20.00 Leeuwarden 
do. 14 feb. EiffelTowers Den Bosch THUIS  19.30 Groningen
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
za. 16 feb. Rotterdam Basketbal College THUIS  19.30 Groningen 
wo. 20 feb. ZZ Leiden UIT  20.00 Leiden

di. 26 feb. Aris Leeuwarden THUIS  19.30 Groningen 
za. 2 mrt. Stepco BSW UIT  20.00 Weert 
di. 5 mrt. Den Helder Kings THUIS  19.30 Groningen
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
za. 9 mrt. Rotterdam Basketbal College UIT  20.00 Rotterdam 
di. 19 mrt. EiffelTowers Den Bosch UIT  20.00 ‘s-Hertogenbosch

do. 28 mrt. Matrixx Magixx  THUIS  19.30 Groningen 
ma. 1 apr. Landstede Basketbal UIT  16.00 Zwolle 
za. 6 apr. BC APOLLO A’dam  THUIS  19.30 Groningen 
za. 13 apr. ZZ Leiden THUIS  20.00 Groningen

feEl tHe 

HEAT!

feEl tHe 

feEl tHe 

HEAT!
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Hoe groen is gas? 

De vraag naar energie blijft stijgen. De vraag naar duurzame energie-oplossingen ook. Daarom heeft 

aardgas een schone taak in de verduurzaming van onze energievoorziening. Het is de schoonste 

fossiele brandstof met veruit minste CO
2
 (broeikasgas) uitstoot – dat scheelt meteen al aanzienlijk. 

Bovendien kunnen we altijd en overal op gas vertrouwen, mede door ons geavanceerde 

gastransportnetwerk. Het is op afroep beschikbaar:  zomer of winter, wind of geen wind. Dankzij 

deze fl exibele energiebasis kunnen wind- en zonne-energie optimaal aan bod komen, terwijl 

de energievoorziening als geheel stabiel en betaalbaar blijft. En wereldwijd is er nog tot ver in deze 

eeuw gas beschikbaar.  We maken nu al ‘vergroening’ mogelijk, door de toevoeging van biogas, 

bijvoorbeeld gewonnen uit afval.  Via het gastransportsysteem kan dit als gecertifi ceerd duurzaam 

‘groen gas’ overal in Nederland bij u thuis worden gebracht. Zo vormt gas onderdeel van onze 

duurzame energietoekomst.
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Energy Valley
Hoe groen is gas? 

De vraag naar energie blijft stijgen. De vraag naar duurzame energie-oplossingen ook. Daarom heeft 

aardgas een schone taak in de verduurzaming van onze energievoorziening. Het is de schoonste 

fossiele brandstof met veruit minste CO
2
 (broeikasgas) uitstoot – dat scheelt meteen al aanzienlijk. 

Bovendien kunnen we altijd en overal op gas vertrouwen, mede door ons geavanceerde 

gastransportnetwerk. Het is op afroep beschikbaar:  zomer of winter, wind of geen wind. Dankzij 

deze fl exibele energiebasis kunnen wind- en zonne-energie optimaal aan bod komen, terwijl 

de energievoorziening als geheel stabiel en betaalbaar blijft. En wereldwijd is er nog tot ver in deze 

eeuw gas beschikbaar.  We maken nu al ‘vergroening’ mogelijk, door de toevoeging van biogas, 

bijvoorbeeld gewonnen uit afval.  Via het gastransportsysteem kan dit als gecertifi ceerd duurzaam 

‘groen gas’ overal in Nederland bij u thuis worden gebracht. Zo vormt gas onderdeel van onze 

duurzame energietoekomst.

De Energy Valley Topclub is een samenwerking tussen BAM, 

Essent, Gasunie,  GasTerra, Groningen Seaports, Imtech en 

diverse andere bedrijven uit de energiesector die als doel heeft 

om het grote publiek meer betrekken, informeren en 

mobiliseren bij de energietransitie. Ook de 

topsportclubs, FC Groningen, GasTerra Flames, 

Abiant/Lycurgus en Nic./Alfacollege,  leveren 

daarbij een goede bijdrage om het energieprofiel 

van het Noorden te versterken en de 

samenleving te betrekken bij de ontwikkeling van 

duurzame energie. De clubs ondersteunen dit door 

de handen ineen te slaan met dit unieke concept.

Via Energy Valley Topclub maken bedrijven, 

kennisinstellingen en overheidsinstanties in Noord-

Nederland zich samen sterk voor schone, betrouwbare en 

innovatieve energie. Dat heeft inmiddels geleid tot vele groene 

initiatieven waarmee de noordelijke energiesector een sleutelrol 

vervult in de (inter)nationale energievoorziening en geeft 

daarmee een flinke impuls aan de economie en werkgelegenheid.

De nadruk ligt vooral op het interesseren van de jeugd voor 

techniek en duurzaamheid, zodat komende jaren de groeiende 

vraag naar goede vakmensen kan worden ingevuld. Onderzoek 

en onderwijs is daarbij cruciaal voor een passend 

arbeidsaanbod en een belangrijke motor voor 

Noord-Nederland als energietransitieregio. De 

samenwerking met de topclubs gaat dan ook 

verder dan alleen een financiële bijdrage. Zo 

zullen de bedrijven en clubs met de noordelijke 

kennisinstituten speciale bijeenkomsten 

organiseren om energie op een interessante 

en leuke manier onder de aandacht te brengen. 

Daarnaast zullen de partners groene projecten 

gaan ontwikkelen om ook in de praktijk studenten te 

betrekken en kennis over te brengen.

De Energy Valley Topclub bestaat uit groenpartners en 

groenleden. Daarnaast zijn de Natuur- en Milieufederatie 

Groningen, de gemeente en de provincie Groningen supporters 

van de Topclub. 

Topsport! Topspelers! Topregio! 

Topclub! Samen met FC Groningen 

gaat de Energy Valley Top Club voor 

een duurzame energievoorziening.

Energy Valley 

TopclubValley

Samen duurzaam aan de top!
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We spreken Hakim Salem op een dinsdagavond 

in het News Café in Groningen. In zijn 

trainingspak komt hij aangeslenterd. We zitten 

dan nog op het drukke terras buiten en zien 

vele gasten elkaar aanstoten. “Hey, daar heb 

je de trainer van Donar!” Ja, Hakim Salem is 

inmiddels een bekende Groninger en gaat zo te 

zien gemakkelijk om met die bekendheid.

Hakim     Salem
Ik voel me 

enorm 

goed hier
Hakim

 Salem
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Hakim     SalemHakim voelt zich inmiddels prima thuis in 

Groningen. “Ik voel me enorm goed hier, ik 

voel me op mijn gemak. Groningen is het 

beste wat me overkomen is de afgelopen 

jaren, ondanks de grote druk van het 

afgelopen seizoen. Ik ben een basketbaldier 

en zeg nu zelf: waar kun je dan beter je vak 

uitoefenen als hier? Wat er ook gebeurt: de 

mensen blijven komen. Het zit wel goed in 

de harten van de meeste Groningers en dat 

heeft me enorm goed gedaan. Ze zeggen 

wel eens dat Groningers stug zijn maar als 

ze eenmaal aan je gewend zijn nemen ze je 

echt op.“  

Voor wat betreft 

de nieuwe 

spelers is er dit 

keer met name 

gescout op het 

karakter. “Natuurlijk moeten ze kunnen 

basketballen, maar ik wil vooral spelers 

die dicht bij mijn hart liggen. Dat is ook de 

reden dat ik naar Las Vegas ben gegaan 

om met Maurice te spreken. Ik wilde hem in 

zijn ogen kijken, wilde weten wat voor vlees 

ik in de kuip had. We hebben ook hier in 

Groningen een beperkt budget, dus moeten 

we slim inkopen. Wat dat betreft bevalt de 

samenwerking met Martin de Vries me ook 

erg goed.” Hakim verwacht niet dat de stijl 

van basketbal dit seizoen erg anders zal 

zijn dan het afgelopen jaar. “Tactisch gezien 

zal er niet zoveel verschil zijn. Maar qua 

beleving verwacht ik een groot verschil. 

Daar hebben we nu de spelers voor. Als 

ik nu de trainingen meemaak, zie ik dat 

de energie er vanaf spat. Dat wil ik straks 

natuurlijk terug zien in de wedstrijden. We 

hebben nu wat meer snelheid, maar het 

grootste verschil zal vooral de energie zijn. 

Ook een jongen als Jamal brengt heel veel 

passie en energie in dit team. Voeg daarbij 

jongens als Ties, Jessey, Dimeo en 

JD en we hebben heel veel 

echte werkers in huis. 

Dat zal de mensen 

ook aanspreken.“ 

Dourisseau is dit jaar de 

aanvoerder van het team. 

Dat heeft een reden, volgens Hakim.  “JD is 

iemand die dag in dag uit zijn stinkende best 

doet. Niet voor niets hebben we hem weer 

een contract aangeboden voor twee jaar.  

Met JD heb ik echt een hele goede relatie, 

zonder de anderen overigens tekort te 

doen. Hij is alleen maar bezig met zijn spel 

verbeteren, nóg beter worden dan hij al is. 

Hij is nu ook zover dat hij zijn ervaring over 

kan brengen op anderen, hij kan een echte 

leider worden. JD kan een voorbeeld zijn 

voor het team, hij is zoals wij willen spelen.“  

Over een eventueel kampioenschap wil 

Hakim niet praten. “Misschien was dat 

wel de fout van het afgelopen seizoen. We 

waren te gretig, spraken in augustus al over 

een kampioenschap. Uiteindelijk gingen 

we tegen onszelf spelen. Daar 

heb ik van geleerd. Het was 

niet dat ze niet wilden, 

ze wilden te gráág. Dit 

jaar bekijk ik het van 

wedstrijd tot wedstrijd. 

De eerstvolgende 

wedstrijd willen we 

winnen, dát is onze 

doelstelling.“ Hakim ziet 

zichzelf als iemand die 

iedere dag met heel veel 

plezier naar zijn werk gaat. “Ik 

ben een gezegend man, ik mag doen 

wat ik heel erg leuk vind. Daarnaast ben ik 

heel gelukkig met mijn gezin en familie, die 

staan altijd achter me. Dit seizoen hebben 

we een team wat echt mijn team is. Ik heb 

heel veel zin om er een mooi seizoen van te 

gaan maken”.

Tekst: Ben Kah

Foto’s: Arnold Meijer

Natuurlijk moeten ze 
kunnen basketballen,

maar ik wil vooral spelers 
die dicht bij mijn hart liggen
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SPONSOREN

GasTerra is een internationaal opererende handelsonderneming in aardgas. 

De onderneming is werkzaam op de Europese energiemarkt en levert 

een belangrijke bijdrage aan de Nederlandse gasvoorziening. Vanuit 

een klantgerichte houding streeft GasTerra naar duurzame relaties met 

marktpartijen en naar marktconforme verkoopovereenkomsten. De sterke 

inkooppositie en meer dan 40 jaar ervaring met het in- en verkopen van 

aardgas zorgen voor een solide basis.

GasTerra vindt het belangrijk dat de 

winstfactor in balans is met maatschappelijke 

en ecologische belangen. Dit vormt het 

fundament voor de strategie en acties binnen 

GasTerra. De economische waarde en het 

maatschappelijk belang van aardgas als 

energiebron geven GasTerra een belangrijke 

rol in de benutting van de binnenlandse 

gasvoorraad. GasTerra heeft in dit kader 

een wettelijke publieke taak om uitvoering 

te geven aan het kleineveldenbeleid, dat 

erop gericht is de productie van Nederlands 

aardgas uit de kleinere gasvelden te 

bevorderen. GasTerra bevordert een veilige 

en doelmatige inzet van aardgas en is actief 

in de ontwikkeling van schone en zuinige 

gastoepassingen. GasTerra onderkent het 

grote belang van het transitietraject naar een 

duurzame energievoorziening en initieert 

projecten in dit kader.

Sponsoren

partners

Hoofd sponsor

Home of.....
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SPONSORENStersponsors Communicatie sponsor

DJ Partner 

Suppliers
Kledingsponsor

Kleding leverancier

Schoenenleverancier
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 2Join

 4Vrie Beheer

A ABN AMRO

 Accon AVM

 Adviesburo Van der Plas

 Aesus Consultancy & Training Groep

 Alfa Accountants en Adviseurs

 Alfa College Sport en Bewegen

  Anjo Groefsema Schoonmaak en 

glazenwassersbedrijf

 Arbo Unie BV

 Arcos Travel

 Arrix Automatisering

 Autobusbedrijf Doornbos

  Azimuth Geodetic Landmeetkundig 

Ingenieursbureau

B BAM

 BanoPro

 BBAW

 BBL Company

 BCIM

 BDO

 Beijk Catering

 BENK Advocaten

 Birza Projectstoffering

 Bloemen-Mozaïek

 Bos Incasso

 Bossers & Cnossen

 Bouwbedrijf Plas

 Bouwbedrijf R. van der Sluis

 B-Qa Professionals in Test en Acceptatie

C Caraad Belastingadviseurs

 Chris Russell

 Cofely Noord

 ColliCare Logistics

D Dagblad van het Noorden

 De Friesland Zorgverzekeraar

 De Grijs Assurantiën

 De Haan Advocaten en Notarissen

 De Jong & Laan

 De Jongens Doornbos

 De Oosterpoort & De Stadsschouwburg

 De Ruiter Horeca

 DetaWerk Beheer

 DJ Events

 DNV KEMA

 Duintjer Perfo

 DVT Communicatie

E Energy Valley Top Club

 Essent

 Eus Expo Experience 

F Felland Holding

 Folkert Konings

 FlexExpert

 Friesland Bank

G GasTerra

 Gasunie

 Gemeente Groningen (bestuur)

 Gemeente Groningen (economische zaken)

 Gemeente Groningen (OCSW)

 GITP

 Gjaltema Verhuur

 Globe Camerabeveiliging

 GOM Schoonhouden

 Groenvoorziening A.J. van der Werf

 Groningen Seaports

 Groothandel Bergsma

H Hanos Groningen BV

 Hans Dussel Reclame

 Hans Joling Schilderwerken

 Hanze Plaza

 Hanzehogeschool Instituut  

 voor Sportstudies

 Hanzevast Capital

 Heijkoop & Partners

 Het Kasteel

 Hoormann Interieur

 Huis voor de Sport Groningen  

I Imtech

 ING Bank N.V.

 Insite Advies

 iWink

J Jack & Jones

 John Schokker Makelaardij

K K1X

 Kaap Hoorn

 Kenneth Smit Training

 Kontect

 KPMG

L La Brosse Schilders

 Lubberink & Co

M MTN Accountants & Adviseurs

 MartiniPlaza

 Martini Sport

 Medisch Centrum Zuid

 Meeùs

 MTB Service

 MKB Bedrijvensupport

BBC leden
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N NewComm IT

 Newscafé

 Nefkens Noord B.V.

 Nijestee

 NNZ the packaging network

 Nobel Document Group               

 Noorderlink

 Noorderpoort

 Noordlease B.V.

 Noord Nederlands Schoonmaakbedrijf

O OMC Noord

 Ophtec

P P&P Projects

 Pat’s Wine & Spirit Store

 Pekela Finance

 PerkinElmer

 Perspectief Werving & Selectie

 Plaza Sportiva Health & Spa

 Polichlo Safety & More

 Preventief Veiligheidsdiensten

 Professional Business Coach

 Proflex Containermeten

 Provincie Groningen

R Raad + Daad

 Rabobank Stad en Midden Groningen

 Randstad

 RCG grafimedia

 Roblo VMO

 Rodenstock

 RSE Telecom & ICT

 RTV Drenthe

 RTV Noord

I SAB Accountants & Adviseurs

 Schilders de Vries

 Schwung Visuell

 Sign Up Reclame

 SimmereN

 Smart IT Services

 Snowlimits

 Sport Match

 Style Rinket

I Tebodin Consultants & Engineers

 Technisch Centrum Jansen

 Technische Handelsonderneming Gévier

 Tempo-Team 

 Terwolde Renault

 Topsport Noord Nederland

 Trip Advocaten & Notarissen

U Univé Groningen

 UTS van Hoek           

V Van Wijnen Groningen

 Verkeersschool Oosterpoort

 V-H ICT diensten

 Virol Recycling Groep

 VNR Creative

 VosLibert Communicatie

W Wardenburg Beveiliging en Telecom

 Wieldraaijer Aanhangwagens

 Wm Veenstra Druk, Print en Sign

 Willy Loos

Z ZO living

 Zorgbedrijf 

Accountantskantoor Hoeksema & Diertens

BaSystemen

Business Collectief

Eigen Keuken

Eventsbureau

HOME Adminstraties & Advies

Mijn Accountant

Roberto Santanera 

Skillsshop

TeamWerkt

Wempe Finance

BNBC leden
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HEREN1

Staf Spelers
Nr. Naam Nationaliteit Lengte Geboren Vorige club

4 Maurice Miller USA 1,87 1988 U.M.F. Tindastoll (Iceland)
 Pointguard

5 Sergio de Randamie Suriname 2,01 1984 GasTerra Flames
 Powerforward

6 Yannick van der Ark Nederland  1,92 1993 GasTerra Flames
 Shooting guard 

7 Jamal Boykin USA 2,03 1987 Iwate Big Bulls (Japan)
 Powerforward 

8 Jason Dourisseau USA 1,96 1983 GasTerra Flames
 Forward 

9 Ties Theeuwkens Nederland 1,90 1985 GasTerra Flames
 Shooting guard / forward 

13 Dimeo van der Horst Nederland  1,95 1991 Magixx Nijmegen
 Pointguard 

14 Michael Kingma Nederland 2,07 1979 Mackay Meteors (Australie)
 Center 

15 Thomas Koenis Nederland  2,07 1989 GasTerra Flames
 Center 

21 Jessey Voorn Nederland 1,93 1990 GasTerra Flames
 Guard 

Hakim Salem Coach

Rob van Westrienen Teammanager

Hans Besselink Teambegeleider

Edwin Keijzer Fysiotherapeut

Luc Mulder Verzorger

Alfons Mulder Scout

Marije Bijstra Scout

Myriam Bijstra Scout

Henk Pijp Scout

Rogier Deelman Camera

Bart Kruizinga Scout/Camera

Scouting/camera

feEl tHe 

HEAT!

feEl tHe 

feEl tHe 

HEAT!

Montage 

+ thomas& Ties
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Maurice

Maurice Moe Miller is de nieuwe pointguard van GasTerra 

Flames. Een echte, die het spel geleerd heeft op de universiteit 

van Georgia Tech. Zijn professionele loopbaan startte vorig 

seizoen in IJsland. Coach Hakim Salem had hem al op het oog 

en heeft Miller meermaals gesproken en ook zien spelen op een 

van de summercamps in Las Vegas. We spraken de rustige en 

sympathieke Amerikaan in het WAS op een avond in augustus.

“IJsland was voor mij een goede start van 

mijn carrière. De spoeling was erg dun 

vorig seizoen, dus ik heb gewoon genomen 

wat er op mijn pad kwam. Door onze inzet 

en enthousiasme hebben we een slecht 

begin kunnen omdraaien en het aantal 

toeschouwers van 40 naar een volle bak 

gespeeld. Dit seizoen had ik wel voldoende 

aanbiedingen. Mijn keuze voor Groningen 

kwam vooral door de coach. Hakim 

Salem heeft veel met me gepraat. Onze 

standpunten over basketbal waren identiek. 

Ik heb wat research gedaan naar de club en 

de stad en mijn agent vond GasTerra Flames 

ook de beste optie op dit moment.”

“Basketbal is wat ik het liefste doe. Ik denk 

ook dat ik na mijn actieve carrière in de 

sport blijf als coach. Mijn kennis van het 

basketbal gebruik ik om te spelen, maar ook 

om bij te scholen en te netwerken. Zo blijft 

mijn naam in het wereldje hangen en dat 

maakt het eenvoudiger om later een baan 

te vinden. Daarom heb ik ook mijn eigen 

website, zodat mensen me makkelijk kunnen 

vinden en niet allerlei sites af hoeven 

struinen als ze iets van me willen weten. Ik 

hou hem goed up to date, straks met nieuwe 

filmpjes en foto’s.”

“Ik weet niet echt wat de mensen hier van 

me verwachten, maar ik speel gewoon 

mijn spel en dan volgt de rest vanzelf. Mijn 

sterke punten zijn mijn leiderschap, ik ben 

een geweldige passer en ik kan ook wel 

schieten. Ik probeer om veel energie en 

snelheid op het veld te brengen. Verder 

weet ik wel wanneer ik bijvoorbeeld moet 

instappen en wanneer niet. Ik speel steeds 

slimmer. Buiten het veld ben ik een rustige 

vent. Ik kijk een beetje de kat uit de boom. 

Als ik uitga dan hoor ik wel eens “je bent 

ook niet de meest spraakzame hè?”

“Ik ben een relaxed persoon en een echte 

family guy. Mijn verloofde en ik hebben een 

dochter en er is een zoon onderweg (de 

kleine Maurice werd de dag na dit interview 

geboren, red.). Ze komen binnenkort 

waarschijnlijk in Groningen wonen. Het 

moment dat mijn eerste kind geboren werd 

was echt een keerpunt in mijn leven. Ik ben 

daardoor heel anders tegen zaken aan gaan 

kijken. Ik voel me zeer verantwoordelijk, 

maar ik voel het niet als druk, ik heb het 

goed hier en de ondersteuning vanuit de club 

is prima.”

“We hebben een geweldige groep. Het 

is echt een unieke groep. We profiteren 

allemaal van elkaar dus ik denk dat we boven 

verwachting gaan presteren. We zijn diep op 

elke positie, onze trainingen waren tot nu toe 

heel goed terwijl we zelfs nog drie jongens 

missen. Heel eng eigenlijk.”

Het is duidelijk: Moe Miller is een speler met 

overwicht. Met zijn zelfverzekerde uitstraling 

en leidinggevende kwaliteiten wordt hij een 

bepalende speler en het verlengstuk van 

coach Hakim Salem op het veld. Het wordt 

een seizoen vol vuur en Miller zal een van de 

eersten zijn om de lucifer aan te steken.

 we hebben een          

 unieke 

 groep!

Tekst: Hink Jan Apotheker
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Maurice

M
au

ri
ce

 M
ill

er
4

1988
Maurice Miller 
Point guard  (1.87m)4

Carrière
2007–2008 Georgia Tech (USA)
2008–2009 Georgia Tech (USA)
2009–2010 Georgia Tech (USA)

2010–2011 Georgia Tech (USA)
2011 Gwinnett Majic (USA)
2011–2012  U.M.F. Tindastoll (IJs)
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Se
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5

1984
Sergio de Randamie 
Powerforward (2.01m)5

Carrière
2007 - 2008 MyGuide Amsterdam
2008 - 2009 MyGuide Amsterdam
2009 - 2010 EclipseJet-MyGuide Amsterdam

2010 - 2011 ABC Amsterdam
2011 – 2012 GasTerra Flames



De eerste stap naar meer winst en succes
Kenneth Smit Training zorgt voor waardevolle medewerkers die 
bedrijfsdoelen helpen realiseren. Dat doen we met praktijkgerichte 
verkoop-, management- en communicatietrainingen die zorgen voor 
meer winst en een succesvolle carrière. 

It’s tough, but it gets you there! 
Trainen bij Kenneth Smit vraagt om lef en doorzettingsvermogen. 
Je krijgt niks voor niks. Behalve onze trainingsmap. Die is gratis.
Vraag ‘m nu aan.

www.kennethsmit.com

Kenneth Smit Training
Armin Hietbrink
Meulenhorn 6, 9636 GZ  ZUIDBROEK
T: 0598 - 45 39 20  M: 06 - 50 92 98 94 
E: A.Hietbrink@kennethsmit.com

trainingsmap!Gratis

Uithuizen | t 0595 4 316 50 | www.technischexpert.nl

Uw Comfortinstallateur!
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1993
Yannink van der Ark
Shooting guard (1.92m)6

Carrière
2007-2008 Hanzevast Capitals
2008-2009 Hanzevast Capitals
2009-2010 GasTerra Flames

2010-2011 GasTerra Flames
2011-2012 GasTerra Flames
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Jamal 

Alhoewel nog maar kort in Nederland, bevalt 

het hem hier uitstekend. “Nederland is mooi. 

Leuke mensen en wat me vooral bevalt 

is dat je hier naast het basketbal ook een 

normaal leven kunt leiden. In Turkije bestond 

m’n leven alleen maar uit mijn kamer, mijn 

computer en basketbal. Verder was daar 

gewoon niets te doen. Daar kwam nog bij dat 

ik de enige Amerikaan in het team was en 

er maar twee andere spelers waren die een 

beetje Engels spraken. Hier zijn de mensen 

veel socialer, leef ik in een mooie stad waar 

veel dingen te doen zijn en heb ik erg leuke 

teamgenoten waar ik mee kan optrekken. 

We kennen elkaar nog maar kort maar we 

zijn nu al erg close.” Jamal ziet het wel zitten 

met dit team. “Ik moet coach Hakim en het 

management complimenten geven voor het 

samenstellen van dit team. Iedereen heeft z’n 

eigen rol en lijkt daar precies in te passen. 

Ook de verschillende karakters passen erg 

goed bij elkaar. Ik zie geen grote ego’s of 

zo, iedereen gaat voor het teambelang. Het 

lijkt op een moeilijke puzzel, waar alle stukjes 

precies op hun plaats liggen.“ Over zijn eigen 

rol binnen dit team is Jamal duidelijk. “I want 

to be the guy that other guys hate to play. Ik 

wil het mijn tegenstander zo moeilijk mogelijk 

maken, ze moeten niet graag tegen mij willen 

spelen. Ik zal duiken naar iedere ‘loose ball’ 

en zal vechten voor iedere rebound. Mijn 

rol is om energie en enthousiasme in het 

team te brengen. Veel communiceren met 

mijn teamgenoten maar tegelijkertijd ook 

zelf blijven scoren.” Jamal wil met GasTerra 

Flames ‘slim’ basketbal spelen. “We moeten 

tactisch sterk zijn maar ook en vooral het 

team zijn dat nooit opgeeft. Geen afwachtend 

basketbal spelen maar zelf het initiatief 

nemen. We moeten altijd in ‘attack-mode’ 

staan, agressief basketbal spelen, vanaf de 

eerste tot aan de laatste minuut.“  

Net als teamgenoot Jason Dourisseau is 

Jamal duidelijk over wie op dit moment de 

beste basketbalspeler is. “Lebron James. 

Absoluut. Hij is zo compleet, kan op zoveel 

posities spelen en is een echte vechter. Ik 

hou van spelers zoals hij.“ 

Jamal Boykin houdt van lachen en houdt 

ervan om anderen te laten lachen. “Ja, zo 

ben ik nu eenmaal, they call me crazy. We 

hebben veel plezier met dit team en dat 

is ook iets wat erg belangrijk is voor de 

teamspirit.“ Nog maar net in Nederland 

is hij al bezig om de Nederlandse taal te 

leren. “Ik wil het leren, maar het valt me 

nog niet mee. Ze lachen me allemaal uit als 

ik ‘Goedemorgen’ of  ‘Alles goed?’ zeg. Het 

maakt me niets uit. Ik krijg het wel onder 

de knie. Over een paar maanden wil ik met 

iemand een gesprek in het Nederlands 

kunnen voeren”.

Over het antwoord op de vraag hoe Jamal 

zichzelf ziet hoeft hij niet na te denken. “Ik 

zie mezelf als een erg optimistisch mens, 

vol met positieve energie. Ik ga ’s ochtends 

niet met tegenzin naar een training maar 

denk liever dat ik het mooiste beroep in de 

wereld heb. Ik ben altijd op zoek naar goede 

mensen, goede gebeurtenissen. Dat is niet 

altijd gemakkelijk maar that’s me.“ 

Jamal Boykin. A funny guy met een enorme 

drive en ambitie. Een speler waar we in 

Groningen maar zo eens heel veel plezier 

van kunnen hebben. 

Tekst: Ben Kah

the guy
other guys 

hate to play

I w
ant to be

Jamal Boykin is de nieuwe powerforward van GasTerra Flames 

dit seizoen. 25 jaar, 2,03 groot en een “funny guy.“ Jamal komt 

uit Los Angeles, speelde basketbal bij de beroemde  

Duke University en de University of California  en speelde 

daarna in de Turkse, Cypriotische en Japanse competitie.
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Jamal 
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1987
Jamal Boykin
Power forward (2.03m)7

Carrière
2007-2008 California (USA)
2008-2009 California (USA)
2009-2010 California (USA)

2010-2011 Gaziantespor (Tur)
2011-2012 Papa Johns Omonia Nicosia (Cyp)
Feb. 2012 Iwate Big Bulls (Jap)
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feEl tHe 

HEAT!

feEl tHe 

feEl tHe 

HEAT!

achtergrond nog egaliseren



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

RCG copyshop+ verrassend makkelijkRCG grafimedia verrassend veelzijdigRCG grafimedia de kracht van digitaal drukwerk

Wij zijn er 
klaar voor!

Ook dit seizoen staat RCG grafimedia natuurlijk weer klaar! Als sponsor en partner 
van de GasTerra Flames èn als specialist voor grafische communicatie. 
RCG grafimedia biedt oplossingen voor iedere vraag of probleem op het gebied van: 

drukwerk     reproservice     XL print & sign    direct mail

Meer informatie, een offerte of gewoon kennismaken? 
Kom dan langs op de Protonstraat 6 in Groningen of bel 050 314 43 01.
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Kijk voor al onze producten en diensten op www.rcg.nl

RCG copyshop+ verrassend makkelijkRCG grafimedia verrassend veelzijdigRCG grafimedia de kracht van digitaal drukwerk

Wij zijn er 
klaar voor!

Ook dit seizoen staat RCG grafimedia natuurlijk weer klaar! Als sponsor en partner 
van de GasTerra Flames èn als specialist voor grafische communicatie. 
RCG grafimedia biedt oplossingen voor iedere vraag of probleem op het gebied van: 

drukwerk     reproservice     XL print & sign    direct mail

Meer informatie, een offerte of gewoon kennismaken? 
Kom dan langs op de Protonstraat 6 in Groningen of bel 050 314 43 01.
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is

se
au

8
1983

Jason Dourisseau
Forward  (1.96m)8

Carrière
2007-2008 EnBW Ludwigsburg (Dui)
2008-2009 KR Reykjavik (IJs)
2009-2010 GasTerra Flames

2010-2011 GasTerra Flames
2011-2012 GasTerra Flames



Autobusbedrijf Doornbos is de vaste vervoerder van GasTerra Flames
De spelersbus is ook te huur wanneer GasTerra Flames de bus niet gebruikt. 

www.doornbus.nl  050 - 312 9412

T:  (050) - 313 64 16 
E: info@benkadvocaten.nl  
I:  www.benkadvocaten.nl 

Onze advocaten zijn werkzaam binnen de 
volgende rechtsgebieden: 
 
 

Aanbestedingsrecht 
Aansprakelijkheidsrecht 
Arbeidsrecht 
Bestuursrecht 
Contractenrecht 
Energierecht 

Huurrecht 
Incasso 
Insolventierecht 
Ondernemingsrecht 
Personen– en familierecht 
Vastgoedrecht 

Teamplayer voor ondernemers 

Bezoekadres: 
Stedumermaar 10 
9735 AC  Groningen 
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1985

Ties Theeuwkens
Shooting guard / forward (1.90m)9

Carrière
2007-2008 Rotterdam Challengers
2008-2009 Rotterdam Challengers
2009-2010 WCAA Giants

2010-2011 WCAA Giants
2011-2012 GasTerra Flames
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Dimeo van 

Dimeo van der Horst 

is een paar weken in Groningen als we elkaar 

spreken. Mijn eerste vraag is natuurlijk hoe 

de stad hem bevalt. Dimeo komt met voor 

Amsterdam goed nieuws. “Amsterdam is net zo 

leuk als Groningen, de mensen zijn aardig en 

open, ik mis eigenlijk niks.“ Maar er is één niet 

onbelangrijk verschilletje. “Ik word herkend op 

straat, dat is nieuw voor mij. Dat geeft wel aan 

hoe de club hier leeft.“ Maar dat is natuurlijk 

niet de enige reden voor zijn komst. “GasTerra 

Flames is een stabiele club, goed georganiseerd 

en ik speel voor een coach waar ik mee ben 

opgegroeid en die ik door en door vertrouw.“ 

GasTerra Flames is een club met een grote en 

fanatieke aanhang. “Dit is voor het eerst dat ik 

voor een groot thuispubliek ga spelen. Spannend, 

maar het lijkt me heel erg leuk, dus heb ik daar heel 

veel zin in.“ Dimeo heeft in korte tijd al een aardige 

carrière opgebouwd. “Ja, mijn loopbaan begon in 

Amsterdam waar ik op mijn 16de een contract voor vijf 

jaar tekende. In het tweede jaar zat ik op de bank van 

het eerste, een geweldig team. Het vierde 

jaar brak ik door omdat Amsterdam geen 

geld meer had voor dure Amerikanen en 

ik dus moest starten als pointguard. 

Aan het einde van dat seizoen ging Amsterdam helaas 

failliet en vertrok ik naar Bergen op Zoom. Maar die 

hielden het ook niet lang vol. Na drie maanden zat ik 

dus in Nijmegen.” Dat was een leerzame tijd, met een 

goede les in bescheidenheid. “Ik had daar een relatief 

kleine rol en dat was ik niet meer gewend. Daarmee 

dealen heeft me mentaal een stuk sterker gemaakt. Mijn 

houding is van ‘het komt allemaal wel goed’ verandert in 

‘alleen door keihard te werken kom je vooruit’. Volgens mij 

is dat ook iets dat hier in Groningen door het publiek van je 

geëist wordt, dus het is goed dat ik die levensles daar heb 

geleerd.“ Bovendien is Dimeo hier de back-up van Maurice 

Miller. “Gelukkig is dat een hele goeie point-guard die ook 

elke keer serieus wil trainen. Dus kan ik veel van hem 

leren op de trainingen en tijdens de wedstrijden. Het is voor mij nu 

gewoon zaak dat ik veel leer, meer ervaring krijg en mijn minpunten 

verbeter zodat ik over een paar jaar een goeie startende pointguard 

kan zijn.“ Het spel van Dimeo wordt wel omschreven als ‘vals traag’. 

“Dat is wel een goeie omschrijving. Snelheid is niet mijn sterkste 

punt. Dat is ook echt iets waar ik aan moet werken, vooral door mijn 

voetenwerk te verbeteren. Mijn kracht ligt in het creëren van open 

schoten en het beter laten spelen van mijn teammates, daarin ben 

ik echt van toegevoegde waarde.“De mens Dimeo verschilt niet van 

de basketballer Dimeo. “What you see is what you get. Ik ben altijd 

gewoon mezelf. Hard werken, maar op z’n tijd ook een beetje keet 

lellen. Dat is toch goed Gronings hè?”

 ik mis
 eigenlijk

 niets

Tekst: Gaaike Euwema
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Dimeo van 
 ik mis
 eigenlijk

 niets
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11
1991

Dimeo van der Horst
Point guard (1.95m)11

Carrière
2007-2008 My Guide Amsterdam
2008-2009 Eclipse Jet & My Guide A’dam
2009-2010  Eclipse Jet & My Guide A’dam

2010-2011 ABC Amsterdam
2011-2012 WCAA Giants Bergen op Zoom
Va nov. 2011 Magixx Nijmegen
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Michael 

Michael Kingma is vers aangekomen uit Australië, maar we zijn 

van harte welkom in zijn Beijumse appartement, vlak voordat  

hij naar de medische keuring moet. Hij maakt een ontspannen 

indruk en lijkt zich binnen een paar uur thuis te voelen.

 

Basketbal is 

nummer
in mijn leven

1

“Ik heb nu 14 jaar uit mijn koffer geleefd. 

Ik ben 33 en sinds mijn 18e heb ik 

gebasketbald. Mijn eerste buitenlandse club 

was Vilvoorde bij Brussel. Ik geloof dat ze 

niet meer bestaan. Dat jaar zou ik eigenlijk 

naar Groningen komen, maar mijn agent zei 

dat België beter was, dus… Op die leeftijd 

doe je wat je verteld wordt, denk ik. Ik heb 

steeds hetzelfde gedaan: een lang seizoen 

in Europa, dan drie of vier maanden in de 

Queensland Basketball League en weer 

terug. Die perioden in Australië zijn voor 

mij ideaal. Je traint maar twee of hooguit 

drie keer per week en speelt alleen in de 

weekenden. Het is een soort competitieve 

vorm van off-season. Perfect om bij te 

komen en in vorm te blijven.

Als persoon ben ik een beetje anders 

dan anderen, denk ik, maar niet op een 

verkeerde manier. Ik ben wel relaxt maar 

hardwerkend. Een nice guy hoop ik. Ik zie 

er wat weird uit, hahaha! En dat gevoegd bij 

mijn zorgeloze leventje zorgt er waarschijnlijk 

voor dat mensen mij anders vinden.

Een normale relatie is met deze leefstijl 

bijna niet te doen. Ik heb altijd van die 

knipperlichtrelaties gehad. Hoewel ik op het 

moment wel een vriendin heb die helemaal 

niet blij is dat ik nu hier zit. Maar ik hoop dat 

ze niet te boos op me is en dat ze me hier 

komt opzoeken. Basketbal is nu eenmaal 

nummer één in mijn leven. Als ze dit artikel 

ziet is het gelukkig in het Nederlands dus 

dan zeg ik gewoon dat zij nummer één is, 

hahaha.

Het was een beetje vreemd hoe ik in 

Groningen terechtgekomen ben. Een paar 

maanden geleden was ik op een Star Wars 

bijeenkomst in Duitsland - je doet wel eens 

wat - en ik was nog een weekje in Alkmaar, 

want daar woont veel familie. Ik dacht: laat 

ik es een mailtje sturen naar mijn agent of 

er nog clubs geïnteresseerd zijn. Binnen een 

paar dagen had ik antwoord, de dag daarna 

heb ik Martin de Vries en Hakim Salem 

gesproken en die hebben mij uitgehoord over 

mijn ambities en wat ik gedaan heb. Een 

paar dagen later had ik mijn contract

Sinds Leeuwarden is er wel het een en ander 

veranderd. Ik was niet al te happy in dat jaar 

door privé oorzaken. Ik ontspoorde eigenlijk 

een beetje. Ik was niet gezond, ik at niet 

goed en was niet fit. Ik snapte dat toen niet 

en gaf anderen de schuld en zij gaven mij 

weer de schuld, dus het was een rotzooitje 

eigenlijk. Ik dacht toen dat ik het wel aardig 

deed maar het was zielloos. Ik deed niks 

extra’s en ik was er niet bij. Ik ben nu veel 

gezonder en gelukkiger en dat is een groot 

verschil.

Ik heb het gevoel dat ik nu meer te geven 

heb dan toen ik jong was en ik ben meer 

gefocust. Dit seizoen wil ik gewoon doen 

wat nodig is voor het team. Ik wil fit blijven, 

goed opschieten met mijn teamgenoten 

en kampioen worden.  En als ik daarvoor 

mensen moet motiveren of coachen, harde 

screens zetten, rebounden of scoren, dan 

doe ik dat.”

De goedmoedige lange man lijkt naadloos 

te passen in de teamgedachte die de 

technische staf voor ogen heeft. De markt 

voor publiekslieveling heeft er weer een 

kandidaat bij!

Tekst: Adriaan van den Brink
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Michael 

M
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a

14
Michael Kingma
Center (2.07m)14

Carrière
2007-2008 Boras Basket (Zweden)
2008-2009 Boras Basket (Zweden)
2009 Gladstone Port City Power   
 (Australië) 

2009-2010 Sundsall Dragons (Zweden)
2010 Rockhampton Rockets (Australië)
Nov. 2010 Glasgow Rocks (UK)
2011-2012 Mackay Meteors (Australië)

1979
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ADV Pres Gasterra Flames 2012  19-09-2011  09:52  Pagina 20

www.willyloos.nl
Kwinkenplein 1 - 3   9712 GW Groningen • T (050) 72 10 466 • E info@willyloos.nl

DE BASKETBALSPECIALIST

VAN GRONINGEN!

OFFICIEEL PARTNER VAN
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Thomas Koenis
Center (2.07m)15

Carrière
22007-2008 Den Helder Seals
2008-2009 Den Helder Seals
2009-2010  WCAA Giants

2010-2011 WCAA Giants
2011-2012 GasTerra Flames



harr ybu i ter-meube l spu i ter i j .n l

keukens
&meubels

Vossenkamp 3 Leek. Tel. 0594 51 38 36. info@harr ybuiter-meubelspuiter ij.nl 

Suc6dit 
seizoen!

Pekelwerk 125 | 9663 AX Nieuwe Pekela | Postbus 9 - 9663 ZG  Nieuwe Pekela 
Tel 0597-647 062 | Fax 0597-646 115 | info@abc-autolease.nl

www.abc-autolease.nl

Bedrijfswagen 
nodig?

Zakelijk rijden Zonder jaarcijfers
zzp’er, startende ondernemers, tegenvallende of geen jaarcijfer???

hoeft geen probleem te zijn.
Bij ons kan bijna iedereen zakelijk leasen en rijden in de nieuwste modellen

ABC-Autolease wenst GasTerra Flames een succesvol basketbal seizoen!!!

simpel, soepel en snel

www.homeadmin.nl
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Jessey Voorn
Guard (1.93m)21

Carrière
2010-2011 ABC Amsterdam 2011-2012 GasTerra Flames
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Tijdens de eerste training van dit seizoen, 

waar zo’n 300 bezoekers bij aanwezig 

waren, klonk een groot applaus toen zijn 

naam door de speakers werd genoemd. 

Jason genoot er zichtbaar van. “Ik was 

geraakt en voelde me zeer gewaardeerd. 

Ik voel me op mijn plaats hier en daarom 

heb ik ook besloten hier voorlopig te blijven. 

Mijn band met de stad en de mensen hier 

is prima. Dat is iets wat ik koester”, aldus 

Jason. Ook werd hij door coach Hakim 

Salem uitgeroepen tot aanvoerder van de 

ploeg. “Dat is een grote eer voor mij. De 

coach vindt dat ik de  kwaliteiten heb om 

aanvoerder te zijn en die rol neem ik graag 

op me. Een voorbeeld als speler in het veld 

maar ook verbaal past die rol me goed. Ik 

wil altijd winnen, ik ken de spelers, de fans 

en de omgeving en ik ben hier nu het langst 

van iedereen. Groningen is een unieke plek 

om te spelen met veel fanatieke fans. Dat 

zie je als speler zeker niet overal. Ik voel me 

hier thuis.“      

  Ik zou best 

 Groninger 

 willen worden

Jason Dourisseau

In mei van dit jaar werd bekend dat één van de favoriete spelers van GasTerra Flames in 

ieder geval de komende twee seizoenen in Groningen zal blijven spelen. Niet alleen de fans 

zijn daar blij mee, Jason Dourisseau zelf ook. Na drie seizoenen voelt hij zich hier thuis en 

heeft hij het prima naar zijn zin. 

Jason Dourisseau

Komen hier nog andere foto’s voor?
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Door zijn manier van spelen is Jason hét 

toonbeeld van het Groningse basketbal. 

Niet voor niets werd hij eerder uitgeroepen 

tot MVP. Een keiharde werker met een 

bijzonder grote inzet. “Buiten het veld ben ik 

een heel rustig type. Misschien zelfs wel te 

rustig. Ik geniet van de mensen om me heen, 

van het leven en van de kansen die ik krijg. 

Daar ben ik alleen maar dankbaar voor. In 

het veld ben ik heel gepassioneerd en doe ik 

er alles aan om te winnen. Ik speel agressief 

en gedreven. Basketbal is gewoon alles voor 

mij. De fans hier waarderen dat en dat voelt 

voor mij heel goed. We passen prima bij 

elkaar.“ 

Afgelopen zomer verbleef Jason in zijn 

thuisland, in Omaha Nebraska (USA). 

“Het was heerlijk. Ik heb getraind, in 

zomerkampen gespeeld en ik heb veel tijd 

met mijn familie doorgebracht en natuurlijk 

met mijn zoontje Jalen. Hij is nu al vijf en een 

half. Ik heb net een nieuwe tattoo met zijn 

naam op mijn rechterarm laten zetten. Hij 

is echt alles voor me. Het is altijd vervelend 

om weer afscheid te moeten nemen maar hij 

weet, papa speelt basketbal in Nederland. In 

de lente komt hij weer hier naar toe, ik kijk er 

nu al naar uit. Mijn vriendin is ook een paar 

weken op bezoek geweest en nu wonen we 

hier samen in Groningen.“ 

Natuurlijk vroegen we hem of hij de 

Olympische spelen had gevolgd. “Natuurlijk! 

USA basketball. Ik had wel verwacht dat 

ze goud zouden winnen. Je ziet wel dat 

andere landen zoals Brazilië, Argentinië en 

Spanje steeds beter worden. Daar spelen nu 

ook veel NBA spelers dus het niveau gaat 

in de breedte omhoog.“ Op de vraag wie 

volgens hem momenteel de beste speler 

is antwoord hij resoluut en overtuigend: 

“Lebron James, daar is geen twijfel over. Hij 

is de beste van de hele wereld en mogelijk in 

de toekomst, de beste ooit. Als iemand daar 

nog aan twijfelt, ik woon in Beijum, spreek 

me maar aan. Het gaat om de feiten. Kijk  

zijn statistieken en zijn spel in de afgelopen 

jaren maar na. Ik volg alles en ik weet waar 

ik over praat. Snelheid, kracht, lengte en 

basketbalslimheid. Hij is ongelofelijk goed en 

kan alleen nog maar beter worden.“ 

Jason snapt heel goed dat in Nederland nu 

is gekozen voor maar vier buitenlanders 

per team. “Het is goed voor de ontwikkeling 

van de Nederlandse spelers. Jullie hebben 

de langste mensen ter wereld, het is een 

welvarend en georganiseerd land en talent 

is er zeker. Het zal wat jaren kosten maar 

het resultaat zal ongetwijfeld komen. De 

Nederlanders moeten spelen en daarom is 

deze keuze voor vier buitenlandse spelers 

logisch en goed. Ik ben blij dat ik er bij ben 

en mijn steentje kan bijdragen.“ 

Jason staat bekend als een gedreven 

verdediger. Een belangrijk onderdeel in het 

basketbal. “Verdedigen is de basis. Je kan 

niet winnen zonder een goede verdediging, 

het verleden heeft dat wel bewezen. De 

bal valt niet altijd goed maar je kan wel 

de tegenstander het scoren verhinderen, 

daar gaat het om. Het is wel hard werken 

en je hebt altijd een achterstand. Jouw 

aanvaller bepaalt wat hij gaat doen en daar 

moet je op reageren. Je moet je verstand 

daarbij gebruiken en proberen ze uit hun 

comfortabele positie te krijgen. Nu spelen 

we meer met wisselingen in de verdediging 

maar als ik vast op één tegenstander sta dan 

is mijn doel altijd om hem als een schaduw 

een vervelende avond te bezorgen. Alles 

begint met een goede verdediging en daar 

werken wij als team ook hard aan”.

De doelen van Jason voor de komende 

Jason Dourisseau
periode zijn helder. Niet alleen de sportieve 

doelen maar ook voor zijn eigen toekomst. 

“Ik wil graag nog lang doorgaan en mijn 

kansen pakken. Iedere speler wil natuurlijk 

winnen en kampioen worden. Ik heb al 

succes gehad in Groningen en ben nu twee 

keer kampioen geworden, één keer in 

IJsland en één keer hier. Maar je moet nooit 

vergeten hoe je daar bent gekomen. Het 

is een proces. Naar de top betekent stapje 

voor stapje, wedstrijd na wedstrijd, jezelf 

en het team verbeteren. Resultaten zijn het 

product van het proces. Daar moeten wij 

ons aan binden. Samen gaan we dat proces 

in en gaan we natuurlijk voor het hoogst 

haalbare.“ 

“En privé, ik zie mezelf hier wel permanent 

wonen. Ik hou van de stad en van de 

mensen, daarom heb ik ook voor twee 

seizoenen verlengd. Nederlander worden 

is voor mij zeker een optie en dan zou ik 

graag in Groningen zijn en blijven. Ja, een 

Groninger wil ik wel worden. Natuurlijk is dat 

een hele stap voor mij want ik wil heel graag 

mijn zoontje dan bij me hebben. Bovendien 

moet ik Nederlands leren en dat is wat ik ook 

ga doen. Groningen is fantastisch. Een mooie 

stad met geweldige fans die net als ik, altijd 

willen winnen!   

Tekst: Hink Jan Apotheker 

Foto’s: Arnold Meijer 
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ROSTER U20
Roster U20

U20
U20 
Spelersgroep 2012-2013
Nr. Naam Positie Lengte Geboren 

4 Michael Buurmeijer Guard 1,78 1996

5 Joris Wierts Center 1,97 1994

6 Eric Peutz Forward 1,91 1995

7 Ate Koopmans Forward 1,96 1993

8 Jeroen Waijer Forward 2,01 1993

9 Maarten Bouwknecht Guard/Forward 1,86 1994

10 Niek Nieboer Forward 1,87 1995

11 Irwin Fluonia Forward 196 1994

12 Rico Bakker Guard 1,82 1993

14 Bennie van der Reijden Center 2,09 1994

15 Laurits Juffer Center 2,05 1995

21 Juan Monsanto Forward 1,93 1996

22 Marthylan Fonk Forward 1,94 1994

23 Brandon Hadden Forward 1,92 1994

Staf
Anjo Mekel Coach

Bart Prak Assistent coach

Fokke Stalman Assistent coach

Linda Hofman Scout

Winnaars 
Nationale Beker 2011-2012 

naar de koppen kijken



P
R

E
S

E
N

T
A

T
IE

G
ID

S
  2

0
1

2
 - 2

0
1

3

47

ROSTER U20

U20

Speelschema U20
DATUM TEGENSTANDER  TIJD PLAATS 

22 sep 2012 ZZ Leiden UIT 16.00 Leiden

30 sep 2012 BC Apollo Amsterdam UIT 16.00 Amsterdam

6 okt 2012 Basketball Stars Weert UIT 13.15 Weert

7 okt 2012 BC Apollo Amsterdam THUIS 14.30 WAS

14 okt 2012 VBC Akrides THUIS 12.30 WAS
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

4 nov 2012 Dukes Unlimited THUIS 12.30 WAS

10 nov 2012 Rotterdam Basketball UIT 20.30 Rotterdam

17 nov 2012 UBALL UIT 20.00 Utrecht

25 nov 2012 BV Hoofddorp THUIS 12.30 WAS

2 dec 2012 Landstede Basketbal ZAC UIT 12.00 Zwolle
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

8 dec 2012 BV Aris n.z. THUIS 20.30 WAS

15 dec 2012 Lokomotief UIT 17.00 Rijswijk

23 dec 2012 BV Noordkop THUIS 12.30 WAS 

6 jan 2013 Almere Pioneers THUIS 14.30 WAS 

13 jan 2013 ZZ Leiden THUIS 12.30 WAS
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

20 jan 2013 BC Apollo Amsterdam UIT 13.30 Amsterdam

27 jan 2013 Basketball Stars Weert THUIS 12.30 WAS

2 feb 2013 VBC Akrides UIT 17.30 IJmuiden-Oost

10 feb 2013 UBALL THUIS 12.30 WAS

16 feb 2013 Dukes Unlimited UIT 13.00 Den Bosch
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

24 feb 2013 Rotterdam Basketball UIT 12.30 Krokus

1 mrt 2013 BV Hoofddorp UIT 21.00 Hoofddorp

10 mrt 2013 Landstede Basketbal ZAC THUIS 12.30 WAS

12 mrt 2013 Almere Pioneers UIT 19.30 Almere

6 apr 2013 BV Aris n.z. UIT 15.00 Leeuwarden
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

14 apr 2013 Lokomotief THUIS 12.30 WAS

20 apr 2013 BV Noordkop UIT 19.30 Den Helder

feEl tHe 

HEAT!

feEl tHe 

feEl tHe 

HEAT!
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opleiding
Zichtbare resultaten
Talentontwikkeling in Groningen wordt steeds 

zichtbaarder en werpt al vruchten af. De 

eerste spelers uit de eigen jeugdopleiding 

hebben hun minuten in de eredivisie 

gemaakt en ze worden steeds beter. In het 

afgelopen seizoen hebben 18 in Groningen 

opgeleide spelers en speelsters wedstrijden 

gespeeld voor de diverse nationale teams. 

Ook was het Noorden daar met vele 

coaches goed vertegenwoordigd. Vooral 

het vrouwenbasketball is succesvol geweest 

op de Europese kampioenschappen en het 

wereldkampioenschap U17. 

Doorstroming
Met de betrokkenheid van oud-Donar spelers 

Martin de Vries en Hein Gerd Triemstra 

wordt nadrukkelijk de verbinding gelegd 

tussen Basketball RTC Noord en GasTerra 

Flames. Hierdoor wordt de doorstroming 

van spelers naar het 1e team van Hakim 

Salem en U20 van Anjo Mekel gestimuleerd 

en de verbinding in speelstijl en opleiding 

verstevigd. Basketball RTC Noord wil 

eenzelfde verbinding ook verstevigen met de 

nationale selecties en topbasketball voor de 

meiden.

Basketball Academy
Ook een nieuwe stap in de ontwikkeling is 

de erkenning van dit goede opleidingstraject 

door de NBB, door het keurmerk van 

Basketball Academy toe te willen kennen. De 

officiële ondertekening van het convenant 

tussen NBB, Basketball RTC Noord en 

samenwerkende partijen aan het einde van 

de open dag van GasTerra Flames is een 

mooie bekroning van het harde werk door 

spelers trainers en bestuur.

Europese topspelers
Hiermee is het doel nog lang niet behaald, 

want er moeten nog vele stappen gezet 

worden voordat we in  Groningen Europese 

topspelers hebben opgeleid. Aan de basis 

beginnen is dan ook het devies. Komend 

seizoen spelen er minimaal 8 spelers in 

de heren eredivisie, die in het verleden 

elke zondag bij de Basketballschool extra 

trainden. In 2005 zijn Jack Keijzer en 

Hein Gerd Triemstra begonnen met deze 

wekelijkse fundamentele trainingen onder het 

motto “Talent is er altijd; de omstandigheden 

laten het groeien en bloeien”. Door de 

technisch gerichte trainingen leren spelers 

op het hoogste niveau hun eigen schot te 

creëren of daardoor een ander vrij te spelen. 

Een simpel basisprincipe van het spelletje. 

Veel trainen met de besten kan bij Basketball 

RTC Noord vanaf de middelbare school-

leeftijd en bij de Basketballschool vanaf 6 

jaar. Vroeg beginnen op de goede manier 

levert veel kansen op voor latere leeftijd.

Ondersteuning
Talentontwikkeling is een langdurig proces 

en heeft veel ondersteuning nodig. Met meer 

ondersteuning kan Basketball RTC Noord 

meer investeren in opleiding van trainers, 

internationale stages, trainingsmiddelen en 

een lagere contributie voor de deelnemers. 

Geïnteresseerden kunnen meer te weten 

komen via http://www.basketballrtcnoord.

nl/ en contact opnemen via info@

basketballrtcnoord.nl. Want de jeugd heeft de 

toekomst.

Sinds de start van Basketball RTC Noord in september 2011 is er 

afgelopen jaar hard gewerkt en veel progressie gemaakt. Met de 

ondersteuning van de voornaamste partners GasTerra Flames, 

Noorderpoort, Werkmancollege en Gemeente Groningen en andere 

sponsors is er een solide fundament voor talentontwikkeling in 

Groningen gelegd. Dit seizoen kunnen wederom 50 jongens en 

meisjes 7 keer per week trainen en wedstrijden op het hoogste 

niveau te spelen in combinatie met onderwijs. Deze opzet van het 

Regionaal Trainings Centrum past uitstekend bij de visie en ambitie 

van de Nederlandse Basketball Bond en NOC*NSF.

Basketball RTC Noord zet volgende stap in het 

opleiden van 
topbasketballers
 relatief veel tekst...
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JuniorClub 
De JuniorClub is een snelgroeiende, actieve en gezellige club voor 

kinderen van 4 t/m 12 jaar. Elke schoolvakantie organiseren we 

een activiteit voor onze leden. Ook rondom de wedstrijden worden 

activiteiten voor onze leden georganiseerd. Zo willen wij de jeugdige 

fans van de club nog meer bij de club betrekken.

Elke maand ontvangen leden een digitale nieuwsbrief, met daarin 

o.a. alle nieuwtjes, spelers informatie, de geplande activiteiten en 

prijsvragen.

Daarnaast is er een aantal leuke activiteiten in de schoolvakanties:

• Meet & Greet met de spelers

• Basketbaltoernooi

• Uitwedstrijd bezoeken

• Rondleiding bij één van onze sponsors

Line Up 
Als lid van de JuniorClub kan je je opgeven om mee lopen met de 

spelers in de line up op het veld. Je mag alle spelers dan een high five 

geven tijdens de opkomst. 

Junior-reporter 
Ook kan je je opgeven als Junior-reporter! Je bent dan als Junior-

reporter (journalist) aanwezig tijdens de wedstrijd. Je krijgt een plekje 

aan de perstafel en een echte perskaart. Na afloop van de wedstrijd 

mag je exclusief mee naar de persconferentie, daar kan je een vraag 

stellen aan onze coach Hakim Salem. 

Vervolgens schrijf je een artikeltje over de wedstrijd, die we zullen 

plaatsen in de nieuwsbrief en op de website van GasTerra Flames.

Lijkt het je (of uw kind) leuk 
om lid te worden?
Bezoek dan onze stand op de open dag, 

vul het inschrijfformulier in, of mail naar

 juniorclub@gasterraflames.nl

Lid worden kost slechts € 12,50 per seizoen,  

maar als je samen met je broer(tje), zus(je), 

vriend(je) of vriendin(netje) lid 

wordt, betaal je slechts 

10 euro per persoon

Tot gauw!

Basketbalgroet,

Thunder en zijn assistenten

JuNiOr
Club

van GasTerra Flames!
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MVO

meer dan basketbal
Voor veel organisaties, bedrijven en 

ondernemers is GasTerra Flames een 

platform waar ze relaties, gasten of collega’s 

een mooie avond kunnen bezorgen. Een 

plek waar je in ongedwongen sfeer net 

even anders tegen elkaar en tegen zaken 

aan kunt kijken. Een gelegenheid om elkaar 

beter te leren kennen zodat de verhoudingen 

duidelijker of gemakkelijker worden. Een 

avondje Donar heeft dus toegevoegde 

waarde. Soms heel direct omdat het 

business en harde euro’s genereert. Maar 

nog veel vaker omdat het relaties verstevigt 

en verdiept. Die toegevoegde waarde is niet 

direct in euro’s uit te drukken, maar daarom 

Sport verbroedert, sport verbindt. Dat hoor je vaak en dus is 

het zo. Nou ja, dat is misschien iets te gemakkelijk gedacht 

en gezegd, maar bij GasTerra Flames klopt het als een bus. 

Want ons clubje is meer dan alleen basketbal.

GasTerra Flames is 

meer  dan basketbal 
Tropenjaren die ik 

niet had willen missen” 

(ex-bestuurslid) 

“Beretrots 

dat ik erbij hoor” 

(crewmember) 

“Ik sta op met Donar 

en ga er mee naar bed” 

(lid SV Donar) 

“Commercieel voor ons van 
grote toegevoegde waarde” 

(BBC-lid) 

“Wat een geweldige avond” 
(personeelslid sponsor) 

“Hier laten we ons graag zien” 
(directielid sponsor) 
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MVO

meer dan basketbal

Tekst: Giacomo Grevo 

GasTerra Flames is 

meer  dan basketbal 

niet minder kostbaar. Door de associatie 

met Energy Valley zijn alle BBC-leden en 

sponsoren van GasTerra Flames bovendien 

verbonden met een van de voornaamste 

economische motoren van onze regio.

GasTerra Flames is belangrijk voor het 

gevoel van eigenwaarde van Stad en 

Ommeland. Het is een club waar je trots op 

kan en mag zijn en waar je je als organisatie 

of als individu thuis bij voelt. Het is een 

onderdeel van onze gezamenlijke identiteit. 

Dat zie je ook terug op de tribunes in 

MartiniPlaza. De toeschouwers komen uit 

alle rangen en standen, maar voelen zich 

toch met elkaar verbonden. Ze hebben 

immers allemaal een ‘blauw hart’.

GasTerra Flames is zich bewust van haar 

maatschappelijke verantwoordelijkheid. Met 

elkaar sporten is goed voor de lichamelijke 

en sociale ontwikkeling van kinderen. 

Samen met een aantal partners faciliteert 

de club gedurende het seizoen een groot 

aantal clinics waarmee elk jaar duizenden 

scholieren in Noord Nederland worden 

bereikt. Ook bij andere maatschappelijke 

projecten kan Groningen altijd een beroep 

doen op GasTerra Flames.

Voor veel mensen is GasTerra Flames a 

way of life. Dat geldt voor veel supporters, 

maar natuurlijk ook voor de medewerkers 

die vaak een groot deel van hun vrije tijd 

steken in onze prachtige club. Zonder hun 

onbaatzuchtige steun zou GasTerra Flames 

niet kunnen bestaan en zouden we z’n allen 

dus niet kunnen genieten van alweer een 

prachtig ‘avondje Donar’.

“Ik sta op met Donar 

en ga er mee naar bed” 

(lid SV Donar) 

“Heerlijk uitje 

voor mijn hele gezin” 

(seizoenkaarthouder) 

“Lekker losgaan 

op een avondje Donar” 

(supporter) 

“Goed voor de promotie 

van Stad & Ommeland” 

(lokaal bestuurder) 

“Hier laten we ons graag zien” 
(directielid sponsor) 

“Prachtgelegenheid 
om klanten te bedanken” 

(BBC-lid) 

“Avondje Donar mooi slot van 
een bedrijfsdag in MartiniPlaza”

(noordelijke ondernemer)
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Hé! DONAR
Activiteiten 
GasTerra Flames Health Energizers! 

organiseert door het schooljaar heen 

diverse activiteiten. Zoals maandelijkse 

clinics met een plaatselijke basketbalclub 

voor leerlingen van de scholen. Huis voor 

de Sport Groningen is hierin een belangrijke 

partner. Samen met hen zijn afgelopen 

voorjaar al meerdere Health Energizers! 

Clincs georganiseerd. Dit heeft zeer 

enthousiaste kinderen, leraren, plaatselijke 

basketbalverenigingen opgeleverd. Kers op 

de taart is het bezoeken van een wedstrijd 

van GasTerra Flames in MartiniPlaza.

Naast een basketbaltraining van spelers en/of 

coaches van GasTerra Flames, staat alles in 

het teken van sport en bewegen. De kinderen 

worden vooral gestimuleerd tot actieve 

deelname en plezier daarin. Ook geven 

bestuursleden, speler(s), coach, sponsor 

of medewerker/vrijwilliger van de club op 

de betreffende scholen een presentatie 

over gezondheid en bewegen. Ook komen 

onderwerpen als respect, normen, waarden 

en discipline aan de orde. Met name de 

aanwezigheid van spelers heeft zeer grote 

impact op de kinderen. Eerst wat onwennig, 

maar als ze gewend zijn aan het Engels dan 

leren ze wat de spelers allemaal hebben 

moeten doen en laten om de basketbaltop te 

bereiken. 

In de schoolvakanties biedt GasTerra Flames 

Health Energizers! kinderen van ouders die 

een lidmaatschap van een sportvereniging 

niet of nauwelijks kunnen betalen, een 

basketbalkamp in Groningen aan. Ook 

tijdens het kamp staan sport, gezondheid en 

bewegen centraal. Het eerste kamp vorig 

seizoen was een groot succes.

Tegelijkertijd willen we hen bewust maken 

van het belang van een gezonde levensstijl. 

Bedrijven kunnen participeren in Health 

Energizers! waarmee ze kunnen laten zien 

hun maatschappelijke verantwoordelijk te 

willen nemen.

Dat GasTerra Flames niet alleen de top voor ogen hebben, blijkt wel uit het 

Health Energizers! project. De club is zich bewust van de maatschappelijke 

functie die ze in Groningen en omstreken hebben. De verantwoordelijkheid voor 

de gezondheid van de jeugd in de Noordelijke regio is daarbinnen essentieel. 

Naast de activiteiten die GasTerra Flames al onderneemt bij scholen en wijken, 

is GasTerra Flames een project gestart waarmee jonge kinderen gestimuleerd 

worden om meer te gaan sporten en bewegen. Tegelijkertijd wordt de jeugd 

bewust gemaakt van het belang van een gezonde levensstijl. 

Health Energizers!

GasTerra Flames 
basketbal met een +
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DONAR
De vereniging werd vijftien jaar geleden, in 1997, 

opgericht als ‘Vikings, Fanclub van Donar’. In 

2003 is Donar in de clubnaam echter vervallen 

en vervangen door achtereenvolgens Capitals en 

Flames. In 2010 heeft de ledenvergadering – op 

initiatief van het bestuur – unaniem besloten de 

roepnaam Vikings te moeten vervangen door 

Donar.

Daarmee keerde de naam na ruim zeven jaar 

weer terug in officiële vorm. Als belangrijkste 

aanmoedigingskreet is de term “Donar, Donar” 

al sinds de jaren zeventig van de vorige eeuw 

onlosmakelijk verbonden aan de club en een 

begrip in Groningen en ver daar buiten.

Activiteiten 
De vereniging heeft tot doel de club GasTerra 

Flames te ondersteunen. Daarvoor ontvangt 

het van de club elk jaar een percentage van 

de seizoenkaartrecette die de leden van SV 

Donar opbrengen. Hiervan worden voornamelijk 

sfeeracties bij de thuiswedstrijden in MartiniPlaza 

bekostigd. Ook zal SV Donar zich in het seizoen 

2012-2013 weer sterk maken voor een eigen 

supportersruimte.

De belangrijkste bron van inkomsten is de 

contributie van de leden. Een lidmaatschap voor 

volwassenen kost 15 euro. Een gezin betaalt 

maximaal 30 euro. Wat krijgt een lid hiervoor 

terug? De SV Donar organiseert jaarlijks drie 

evenementen die voor een breed publiek 

toegankelijk zijn. Zo werd afgelopen seizoen 

een dartavond, een reis naar Oldenburg en een 

afsluitende barbecue georganiseerd.

Merchandise en uitwedstrijden
Om de thuiswedstrijden af te werken in een blauw-

witte ambiance, heeft de Supportersvereniging 

Donar een eigen lijn van fanartikelen opgezet 

voornamelijk in de Donar-blauwe kleur. Deze 

merchandise is via de website www.svdonar.nl te 

bestellen en kan vervolgens worden afgehaald in 

de ledenstand.

Ook bij de uitwedstrijden in binnen- en buitenland 

is de blauwe kleur inmiddels een bekend 

fenomeen. In de play-offreeksen organiseert 

SV Donar de kaartverkoop en eventueel 

georganiseerd vervoer voor fans van GasTerra 

Flames. Ook tijdens het seizoen worden er bij 

voldoende belangstelling busreizen georganiseerd.

Lid 
worden?
Meer informatie over de 

activiteiten en historie van de SV 

Donar is te lezen op de website 

www.svdonar.nl. Daarnaast is 

de vereniging actief op Twitter 

@svdonar en facebook.com/

svdonar. Lid worden kan door 

het formulier op de website 

in te vullen of tijdens de Open 

Dag of op zaterdagen voor de 

wedstrijd langs te komen bij de 

ledenstand. Informeer ook naar 

de mogelijkheden om voor een 

laagdrempelig bedrag Donar 

Donateur te worden.

svdonar.nl

Since 1

951

svdonar.nl

De Supportersvereniging Donar is de officiële 

vertegenwoordiging van de fans van GasTerra Flames. De SV 

Donar behartigt de belangen van haar 400 leden en die van 

alle andere supporters in MartiniPlaza.

Supportersvereniging 
Donar
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COMMERCIELE ZAKEN

Commerciële zaken
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 gebleken om zich 

te positioneren en te profileren in een sportieve en ongedwongen 

ambiance.

Het BBC-lidmaatschap is gekoppeld aan twee of meer stoelen op de 

businesstribune bij de thuiswedstrijden in MartiniPlaza. Daarnaast 

biedt het lidmaatschap een groot aantal andere faciliteiten:

• Eén of meerdere parkeerkaarten

•  Toegang tot de Topsportlounge (businessclub ruimte)

• Koffie/thee voor de wedstrijd en in de rust

•  Naamsvermelding en doorlink  

op de website

•  Vermelding in de presentatiegids, het programmaboekje, en het 

sponsorbord

•  Diverse businessclub activiteiten, zoals het BBC-

basketballtoernooi, clublunches en bedrijfsbezoeken

Voor jonge ondernemingen is het mogelijk om in 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 mogelijk voor startende bedrijven die 

maximaal vijf jaar staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

De basketbalwedstrijden van GasTerra Flames staan 

garant voor basketbal op hoog niveau, gecombineerd 

met een flinke dosis entertainment, spanning en sensatie. 

De thuiswedstrijden in MartiniPlaza worden dan ook 

bijgewoond door grote aantallen fans (uitschieters naar 

4.400 per wedstrijd) en sponsoren. Daarnaast krijgt GasTerra 

Flames volop aandacht in de media, zowel regionaal 

als nationaal. Dit alles maakt GasTerra Flames tot een 

uitstekende partner voor (Noordelijke) ondernemers. De 

mogelijkheden zijn zeer divers en uitgebreid:
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COMMERCIELE ZAKEN

Exposure
GasTerra Flames biedt uitstekende mogelijkheden om uw organisatie 

te presenteren en te promoten aan een groot en divers publiek. 

Zowel gericht op consumenten als business-to-business, bij de 

bezoekers in MartiniPlaza en via de media bij de mensen thuis. Een 

greep uit de opties:

• Logovermelding op de wedstrijdkleding

• Logovermelding op het speelveld

• Boarding rond het veld 

 (LED, roterend of vast)

• Spelersbanieren

• Vlaggen/banieren/borden 

 in de basketbalhal

• Sampling/flyeren

• Wedstrijd- en 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 GasTerra Flames 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 thuiswedstrijd optreden als wedstrijdsponsor. 

Deze vorm van sponsoring combineert voor u relatiebeheer (u 

kunt 30 gasten ontvangen op de businesstribune of 250 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!
GasTerra Flames is in 2011 in de provincie Groningen een project 

gestart waarmee de club jonge kinderen willen stimuleren om meer 

te gaan sporten en bewegen. Tegelijkertijd willen we hen bewust 

maken van het belang van een gezonde levensstijl. Bedrijven kunnen 

participeren in Health Energizers! waarmee ze kunnen laten zien hun 

maatschappelijke verantwoordelijk te willen nemen.

Wilt u meer informatie over de zakelijke 
mogelijkheden die GasTerra Flames biedt? 
Neem contact op met GasTerra Flames via 050 368 38 50 of 

commercie@gasterraflames.nl
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Crewleden met 
een blauw-wit hart

GasTerra Flames is een professionele basketbalclub. Op het 

managementbureau organiseren en coördineren diverse 

medewerkers alles rondom GasTerra Flames. Naast deze 

betaalde medewerkers kan de club niet zonder de inzet van 

de vele vrijwillige medewerkers. Een bijzondere groep zeer 

betrokken mensen die het GasTerra Flames hart op de goede 

plek hebben.

De ene medewerker doet het uit interesse, de andere is enthousiast 

gemaakt door een bekende. Weer een ander helpt met de hele familie 

mee en nog weer anderen hebben bij GasTerra Flames de liefde van 

hun leven gevonden. Toch hebben ze allemaal een ding gemeen. 

CLUBLIEFDE geschreven in hoofdletters.

Op een wedstrijddag zijn er gemiddeld zo’n 65 crewleden in de weer. 

Bij de infobalie, de kassa voor de kaartverkoop, de toegangscontrole, 

de merchandise, de verkoop van de programmaboekjes, als speaker, 

licht-, geluids en cameraman, maar ook bij de persconferentie, 

speluitleg, voor het schrijven van het wedstrijdverslag en het maken 

van spectaculaire foto’s. En natuurlijk voor het aankleden van de zaal. 

Iedereen herkenbaar in de clubkleding. En allemaal optredend als 

gastheer en/of gastvrouw.

Iedereen is belangrijk, maar alle crewleden hier benoemen zou te ver 

voeren. Dus lichten we er hier willekeurig een aantal uit.

Hilbrand Ausema, al 39 jaar zeer nauw betrokken bij de club. 

Verzorgt achter de schermen dagelijks de boekhouding van de 

club. En op wedstrijddagen is Hilbrand gastheer. Scheidsrechters, 

commissarissen, VIP’s enz. begeleidt hij naar hun plaats. Je vindt 

Hilbrand bij de infobalie in MartiniPlaza en tijdens de wedstrijd achter 

de speaker.

Luc Mulder, al vele jaren de vaste verzorger van het team. Luc 

beheert de kleding en zorgt ervoor dat de wedstrijdkleding gewassen 

wordt en iedereen zijn juiste rugnummer draagt. Daarnaast is Luc 

heel belangrijk voor de vochtinname van de spelers. Per wedstrijd 

wordt er zo’n 40!! liter water gedronken. Naast water wordt er 

ook veel sportdrank gedronken. Luc is met recht een verzorger. 

Wisselspelers die het veld in gaan gooien hun shootingshirt gewoon 

op de grond. Luc is er wel weer om het op te rapen en netjes 

op te hangen. Luc staat altijd achter de spelersbank, bij uit- en 

thuiswedstrijden.

Hink Jan Apotheker, ook al jaren medewerker en fan van de 

club. Hink Jan verzorgt voor de wedstrijd de speluitleg, voor degenen 

die de spelregels nog niet helemaal begrijpen. Na de wedstrijd 

begeleidt  Hink Jan de persconferentie. Hink Jan is ook lid van de 

Communicatie Commissie. Deze commissie is verantwoordelijk 

voor het programmaboekje, de website, wedstrijdverslagen, deze 

presentatiegids en alle andere zaken die te maken hebben met 

externe communicatie.

Ype van der Wal is de coördinator van het entertainment. 

Cheerleaders, dansgroepen, muziek, licht en geluid, de mascotte 

Thunder en speciale sfeeracties worden door Ype geregeld. Onder 

het entertainment valt ook de speaker. Kortom, een avondje GasTerra 

Flames is een avondje sport, spanning en spektakel.
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Wilna de Bruin is de vaste gastdame in de TopSport Lounge. 

Ze verwelkomt al jaren alle gasten die in de businessruimte komen 

voor koffie, een drankje of een hapje. Wilna begeleidt ook de overige 

gastdames die onze businessgasten zo goed mogelijk helpen.

Leon Bosgra en Siebe de Jager vormen samen met Peter 

van der Molen en Gert Kiel de BBC-activiteitencommissie. Jaarlijks 

worden diverse activiteiten voor en door BBC-leden georganiseerd. 

Denk hierbij aan het bezoeken van een buitenlandse wedstrijd, koken 

met spelers, het BBC-basketbaltoernooi enz.

Nancy van Gils gaat dit jaar samen met Christa Nuyten de 

merchandise verzorgen. Voorgaande jaren stonden zowel Nancy als 

Christa bij de toegangscontrole en de scanners. Allround als deze 

twee medewerkers zijn, kun je ze ook zomaar bij de kaartverkoop in 

de kassa aantreffen.

Bart Kruizinga is de ‘floormanager’. Alles wat op en direct 

rond het veld gebeurd, valt onder zijn verantwoordelijkheid. In 

zijn rayon zitten ook medewerkers die u precies kunnen vertellen 

waar u zit. Kunt u uw stoel op de publiekstribune niet vinden? De 

vloermedewerkers wijzen u zo de juiste stoel.

Alfons Mulder, Marije Bijstra, zus Myriam Bijstra, 
Renate Miedema en Henk Pijp behoren tot de vaste scouts 

van de club. Met twee personen analyseren zij tijdens de wedstrijd 

alle technische zaken: wie er hoe vaak schiet, aantal rebounds 

per speler, aantal 2 & 3 punters, maar ook het aantal fouten. De 

scouts registreren niet alleen alles van onze spelers, maar ook van 

de tegenstanders. Hierdoor krijgt Hakim up to date informatie die 

hij direct kan gebruiken. De scouts zetten de stats ook online (ook 

gedurende de wedstrijd), zodat thuisblijvers ook op de hoogte blijven. 

De link naar de stats vind je op de website www.gasterraflames.nl.

En dan moeten we natuurlijk niet de 
kassamedewerkers, de dweilers, de scanners, 
de juryleden, de filmers, de verkopers van het 
programmaboekje vergeten. Alle medewerkers doen 
dit belangeloos, uit clubliefde.

Wil jij ook crewlid bij GasTerra Flames worden? 

Informeer dan bij Marieke Vos van wedstrijdzaken. 
Zij is telefonisch bereikbaar via 050-368 38 50 of 
via de mail info@gasterraflames.nl. 

Afhankelijk van leeftijd en interesse wordt bekeken 
welke functie geschikt is.
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Aan de slag!
Dat is wat iedereen graag wil. Een groot gedeelte van de tijd 

besteden we met ons werk. Dat willen we zo goed mogelijk 

doen. En of je daar nou een arts, een veilige werkomgeving, 

een keuring of een cursus voor nodig hebt: door het beste 

uit jezelf te halen, heb je meer plezier in je werk.

Arbo Unie biedt alles om het beste uit werknemers te halen. 

Aan de slag!

Adres:  Kadijk 1, 9747 AT Groningen
Telefoon: 050 - 82 00 225
E-mail: info@insiteadvies.nl



Merchandise

Cadeaubon 
(bedrag naar eigen keus in te vullen)

Wedstrijdshirt thuis 40,00

Fleece jacket 35,00

Vest capuchon 30,00

Sporttas 20,00

Basketbal Spalding 15,00

Tas 15,00

VIP-sjaal 12,50

T-shirt wit of donkerblauw 12,50

Rompertje 12,50

Fansjaal 10,00

Cap 10,00

Muts 10,00

Autosjaaltje 7,50

Mok 7,50

Slabbetje 7,50

Sleutelhanger basketbal 3,00

Stressbal 2,00

Sleutelhanger foto 1,50

Pen 1,00

Merchandise
Elke thuiswedstrijd van GasTerraFlames staat een stand van 

de merchandise in de zaal. Hier zijn allerlei artikelen te koop; 

leuk voor jezelf, maar ook zeker leuk als cadeau!

leuk voor jezelf, 
maar ook zeker leuk als cadeau!
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Hoe je basketbalkampioen wordt? Door keihard te trainen. Soms met bloed, 
zweet en tranen, maar altijd met 100% concentratie. ‘Truly dedicated to the 
game’. Maar uiteindelijk gaat het niet om mij. De teamprestatie is wat echt telt. 

Dat besef leeft ook sterk bij GasTerra. In de overgang naar een duurzame sa-
menleving zoeken wij naar het beste evenwicht tussen de verschillende energie-
bronnen. Aardgas blijkt daarbij steeds weer een onmisbare schakel. Zo zijn we 
onderdeel van de oplossing.  

www.iampartofthesolution.nl

Jason Dourisseau
Meest waardevolle speler 2010-2011 GasTerra Flames


