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Als je goed
woont, kom 
je ver!

Nijestee biedt ruimte
ook aan GasTerra Flames
www.nijestee.nl
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Een nieuw seizoen dient zich aan. 

Groningen is er klaar voor. In de achter 

ons liggende periode is er alles aan 

gedaan om het klimaat voor 

basketbal-topsport in de 

Martinistad een nieuwe 

stimulans te geven.

Groningen ademt basketbal. 

Je merkt het aan de grote 

groep van trouwe supporters, 

aan onze vele sponsoren, aan 

onze toegewijde vrijwilligers. 

Je ziet het aan de beschikbaarheid 

van topsportaccommodaties en 

onze nationaal gewaardeerde 

trainersstaf. 

Vanaf de jeugdteams tot en met het eerste herenteam. 

Je meet het af aan het enthousiasme op de vele scholen 

binnen en buiten de provincie op het moment dat er 

basketbalclinics worden gegeven door de spelers 

van GasTerra Flames. Je ziet het aan de sporttempel 

MartiniPlaza die met 4310 tiptop zitplaatsen voldoet aan 

alle Europese standaarden voor een spectaculaire NBA 

sfeer. 

Het is deze bijzondere combinatie die het zo ongelofelijk 

leuk maakt fan te zijn van GasTerra Flames. Het is teamplay 

ten voeten uit. Met elkaar zijn we erin geslaagd het huidige 

hoge niveau van topsport en beleving, van entertainment 

en zakelijk gewin, van positieve emoties en aanstekelijk 

spelplezier mogelijk te maken. Je speelt basketbal omdat 

je supporters hebt. Met sponsoren slagen we erin een 

hoge kwaliteit van de spelersgroep en noodzakelijke staf, 

management en voorzieningen te borgen. De meer dan 

tachtig vrijwilligers zorgen elke wedstrijd voor een gastvrije 

entourage waar de basketballiefhebber zich thuis voelt.

Ook een basketbalteam moet in balans zijn. 

Dat zegt wat over competenties en karakters, over 

de interactie tussen jongere en ervaren spelers. 

Je moet beschikken over snelheid, mentale hardheid en 

atletisch vermogen. Niet iedereen hoeft te scoren. Je hebt 

ook mensen nodig die anderen in scoringsposities brengen. 

Of die ervoor zorgen dat de tegenstander vakkundig het 

nakijken heeft. Alleen het teambelang telt. Kwaliteit is niet 

de optelsom van spelers, maar van teamplay. Teamplay 

maakt dat de beschikbare talenten meer zijn dan de som 

der delen.

Topsport bedrijven betekent 24 uur per dag hiermee 

bezig zijn. Winnen begint met een manier van 

leven. Teamplay is binnen èn buiten 

het veld een absolute vereiste voor 

duurzaam succes. Het is elke dag 

opnieuw fine tuning en mensenwerk. 

Dat we in Groningen voor een 

topnotering gaan is duidelijk. 

Het team GasTerra Flames is er meer 

dan klaar voor.

Ik wens iedereen een fantastisch 

basketbalseizoen toe.

Hans Haerkens

voorzitter 

Team
     play

Hans Haerkens
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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

Inhoud

GasTerra Flames

Postbus 2551, 9704 CN Groningen

Leonard Springerlaan 2, 9727 KB Groningen

T: (050) 721 09 54, info@GasTerraflames.nl

www.GasTerraflames.nlfeEl tHe 

HEAT!

feEl tHe 

feEl tHe 

HEAT!

28 Arvin Slagter

38 Dan Coleman

22 Ross Bekkering

44 Cashmere Wright36 Craig Osaikhwuwuomwan

14 Ivica Skelin

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

Inhoud
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clubinformatie

Clubinformatie

feEl tHe 

HEAT!
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feEl tHe 

HEAT!

Route 
Managementbureau 

Het managementbureau van de Stichting 

Prof Basketbal Groningen is gevestigd in 

MartiniPlaza aan de Leonard Spingerlaan 2, 

9727 KB in Groningen.

Parkeren
Bezoekers van het managementbureau kunnen 

parkeren (route zie hiernaast) op het grote 

parkeerdek tegenover MartiniPlaza. 

Openbaar vervoer
Het managementbureau is tevens bereikbaar 

met het openbaar vervoer. Zie hiernaast.

Route 
MartiniPlaza (speelhal)

GasTerra Flames speelt haar thuiswedstrijden 

in MartiniPlaza met een capaciteit van 4.310 

zitplaatsen aan de Leonard Springerlaan 2, 

9727 KB Groningen.

Parkeren
MartiniPlaza is dankzij de ligging aan de 

ringweg rond de stad Groningen uitstekend 

bereikbaar met de auto. Borden langs de 

ringweg 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 2

9727 KB Groningen
Tel: (050) 721 09 54

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

Leonard Springerlaan 2

9727 KB Groningen

Tel. (050) 5 222 777

* wedstrijden Heren 1

* trainingen Heren 1

Willem Alexander Sporthal

Zernikeplein 17

9747 AS Groningen

Tel. (050) 595 55 55

* trainingen Heren 1

* wedstrijden U-20

* trainingen U-20

Rodenburghal Leek

Rodenburg 1/1

9351 PV Leek

*trainingen Heren 1
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Organisatie 
 
Bestuur SPBG
Hans Haerkens Voorzitter

Jan Smilde Penningmeester

Gert-Jan Swaving Secretaris en jeugdzaken

Martin de Vries Technische zaken

Gert Kiel Commerciële zaken

Managementbureau
Sandro Lisci Hoofd Managementbureau

Marieke Vos  Wedstrijdorganisatie en JuniorClub

Peter van der Molen Commerciële Zaken

Leonie Smalbil Administratie en spelerszaken

Roos Ubbink Administratie en spelerszaken

Paul Farenhorst  Financiële administratie

Sjoukje Schuur Clinics (Vrijwilligster)

Technische zaken
Martin de Vries Eerste team

Communicatiecommissie
Gaaike Euwema

Hink Jan Apotheker

Ben Kah

Martin Kuizenga

Adriaan van den Brink

BBC Activiteitencommissie
Peter van der Molen

Leon Bosgra

Siebe de Jager

Alida Zwerver

Maaike de Vries

Gert Kiel

Entertainmentcommissie
Ype van der Wal

Martin Kuizenga

Lenie Waasdorp

Jesse Niemeijer

Arnoud van Nispen

Jeppe Gorter

Rogier Deelman

Ruben Meier

Richard de Bruin

Marketing Commissie
Gert Kiel 

Peter van der Molen

Benjamin Derksen

Hink Jan Apotheker

Dimitri Reining

Gert Hoekstra

Hink Jan Apotheker

Hilbrand Ausema

Robin Alkema

Margriet Bolhuis

Alie Botescu

Wilna de Bruin

Damian Boomstra

Rogier Deelman

Marloes Doek

Eline Dols

Roel Ellens

Mirsad Ekic

Nancy van Gils

Caroline Heijman

Jan Helbig

Mariët IJsseldijk

Geert Koerts

Henk Kol

Kirsten Koorenhof

Marte Koorenhof

Bart Kruizinga

Martin Kuizenga

Helma Koerts

Bert Langedijk

Eddy Ligeon

Arnold Meijer

Julian Meijer

Erwin Mulder

Jordi Mulderij

Christa Hoogervorst -Nuyten

Henk van Plateringen

Henk Postema

Bertie Smit

Jacco Smit

Linda Smit

Jan Suidhoff

Ester Vos

Inge Vos

Jan de Vries

Tristan Vledderman

Marloes Veenstra

Astrid Vledderman

Carlijne de Vries

Ype van der Wal

Frank Wieringa

Crew
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GasTerra

Net als GasTerra Flames gaat ook het team 

van GasTerra elk jaar voor het hoogst 

haalbare. Daarbij kijken we beiden verder 

dan alleen snel scoren en winnen: we 

vinden verantwoord ondernemen belangrijk. 

GasTerra Flames steekt bijvoorbeeld veel 

energie in de jeugd en droeg afgelopen 

zomer een steentje bij aan de strijd tegen 

kanker bij de SamenLoop voor Hoop in 

Norg. Bij GasTerra hebben we de drie grond-

beginselen van maatschappelijk verantwoord 

ondernemen, People Planet Profit, vertaald 

in drie doelgebieden die bij ons passen: Gas, 

Groen en Groningen.

Gas staat bij ons voor bedrijfsresultaten.Wij 

kopen en verkopen voornamelijk Nederlands 

aardgas aan grootverbruikers zoals energie-

bedrijven. Onze missie is de waarde van het 

Nederlandse aardgas te maximaliseren. We 

willen in dat kader een betrouwbare gasleve-

rancier zijn voor onze klanten. Groen staat 

voor onze ambitie om mee te werken aan de 

overgang naar een duurzame energievoor-

ziening. En last but not least, Groningen, dat 

staat voor de gemeenschap waar wij deel 

van uitmaken. Wij dragen actief bij aan de 

Groningse samenleving in stad en omme-

land, bijvoorbeeld met de sponsoring van 

GasTerra Flames.

De klant, het resultaat en onze ambitie om 

voortdurend te verbeteren staan centraal bij 

alles wat we doen. Die waarden helpen ons 

om duurzame relaties met marktpartijen aan 

te gaan en om overeenkomsten te sluiten 

waarin de waarde van het aardgas en de 

bijgeleverde diensten tot uiting komen. Maar 

die waarden passen net zo goed bij GasTerra 

Flames, dat ernaar streeft het publiek te 

vermaken, te winnen, het team steeds beter 

te maken om uiteindelijk te pieken in de 

finalereeks. 

Eén ding is zeker: we hebben elkaar nodig 

om die finale ook echt te winnen. En dat 

geldt niet alleen voor het team op het veld of 

in de gasverkoop, maar ook voor de mensen 

eromheen die de ideale omstandigheden 

creëren om te werken en te winnen. Want 

winnen doe je samen.

Wij wensen GasTerra Flames en alle sup-

porters een sportief, succesvol en fantastisch 

seizoen toe!

Winnen    doe je samen
Rebounden, dribbelen, passen, verdedigen en scoren of 

gas inkopen, verkopen, balanceren en verduurzamen. 

Het lijken twee verschillende takken van sport. Toch zijn er 

meer overeenkomsten dan je op het eerste oog zou denken.
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Prijzen Seizoenkaart
Losse kaart
Competitie
+ NBB-beker

Losse kaart
Play Offs
Kwart finale

Losse kaart
Play Offs
Halve finale

Losse kaart
Play Offs
Finale

Volwassen 180,-  13,50 15,- 18,-  21,-
Student 137,50  13,50 15,- 18,-  21,-
Jeugd t/m 16 jaar 80,-    7,-    7,- 9,- 11,-

Losse verkoop

WEDSTRIJDSCHEMA

GTF_cards_seizoen,business,pers.indd   1

13-08-13   16:11

GTF_cards_seizoen,business,pers.indd   1

13-08-13   16:11

GTF_cards_seizoen,business,pers.indd   1

13-08-13   16:11

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. Daarbij heeft de seizoenkaart een 
vaste gereserveerde stoel. Seizoenkaarten kunnen worden besteld via  
www.gasterraflames.nl

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

	 •	 	Passe-partouts EuroChallenge. Voor de drie wedstrijden in de poule-fase 
van de Eurocup kan een aantrekkelijk geprijsde passe-partout worden aangeschaft. 
Daarnaast zijn er ook losse kaarten te koop. De passe-partouts kunnen via de 
website worden gekocht.

	 •	 		Familiekaarten. Nieuw is dit seizoen de entreekaart voor het hele gezin. 
Deze kaart is zowel in de voorverkoop als aan de kassa te verkrijgen.

GTF_cards_seizoen,business,pers.indd   2

13-08-13   16:11

GTF_cards_seizoen,business,pers.indd   2

13-08-13   16:11

Familiekaart Competitie
Gezinskaart 2 ouders en 1 kind 20,- 

2 kinderen 25,- 
3 kinderen 30,-  
4 kinderen 35,-

meer kinderen + 7,-
Gezinskaart 1 ouder en 1 kind 15,- 

2 kinderen 20,- 
3 kinderen 25,-  
4 kinderen 30,-

meer kinderen + 7,-

EuroChallenge
Passe partout 
3 wedstrijden

Losse kaart

Volwassen 25,- 16,-
Jeugd t/m 16 jaar 15,- 8,-

Seizoenkaarthouders
Volwassen  20,-  10,-
Jeugd t/m 16 jaar  10,-  5,-

Niet-seizoenkaarthouders
Volwassen  25,-  12,50
Jeugd t/m 16 jaar  10,-  5,-

Kaartverkoop

Internet
Centraal in de kaartverkoop staat opnieuw 

internet. U kunt via onze website altijd 

reserveren voor de eerstvolgende vier 

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 zijn en welke nog beschikbaar. U kunt 

vervolgens zelf kiezen waar u wilt zitten: 

vooraan of achteraan, achter de basket of aan 

de lange zijde, in het 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 één 

uur voor aanvang ook kaartjes aan de kassa 

kopen.Houdt u er dan wel rekening mee dat u 

aan de kassa niet zelf een plaats kunt kiezen. 

Er zouden anders te lange rijen ontstaan.

MartiniPlaza
Voor de kaartverkoop maakt 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.
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 DATUM TIJD THUIS UIT  
 zat 5 okt 2013 20:30 Zorg en Zekerheid Leiden Basketball GasTerra Flames 
 zat 12 okt 2013 19:30 GasTerra Flames SPM Shoeters Den Bosch 
 din 15 okt 2013 19:30 GasTerra Flames BC Apollo Amsterdam 
 don 17 okt 2013 19:30 GasTerra Flames Den Helder Kings 
 zat 19 okt 2013 20:00 Matrixx Magixx GasTerra Flames 
 don 24 okt 2013 19:30 GasTerra Flames Maxxcom BSW 
 zon 27 okt 2013 17:00 BC Apollo Amsterdam GasTerra Flames 
 din 29 okt 2013 19:30 GasTerra Flames Aris Leeuwarden 
 zat 9 nov 2013 19:30 Den Helder Kings GasTerra Flames 
 din 12 nov 2013 20:30 Okapi Aalstar (BEL) GasTerra Flames EuroChallenge
 zat 16 nov 2013 20:00 SPM Shoeters Den Bosch GasTerra Flames 
 din 19 nov 2013 20:30 Pallacanestro Reggiana (ITA) GasTerra Flames EuroChallenge
 zat 23 nov 2013 19:30 GasTerra Flames Zorg en Zekerheid Leiden 
 din 26 nov 2013 19:30 GasTerra Flames KTP Basket (FIN) EuroChallenge
 zat 30 nov 2013 20:00 Rotterdam Basketbal College GasTerra Flames 
 din 3 dec 2013 17:30 KTP Basket (FIN) GasTerra Flames EuroChallenge
 zat 7 dec 2013 20:00 Maxxcom BSW GasTerra Flames 
 din 10 dec 2013 19:30 GasTerra Flames Okapi Aalstar (BEL) EuroChallenge
 zon 15 dec 2013 15:00 GasTerra Flames Matrixx Magixx 
 din 17 dec 2013 19:30 GasTerra Flames Pallacanestro Reggiana (ITA) EuroChallenge
 don 19 dec 2013 19:30 GasTerra Flames Landstede Basketbal 
 zat 21 dec 2013 20:00 Aris Leeuwarden GasTerra Flames 
    
    
 DATUM TIJD THUIS UIT  
 zon 5 jan 2014 15:00 Landstede Basketbal GasTerra Flames 
 din 7 jan 2014 19:30 GasTerra Flames Rotterdam Basketbal College 
 zat 11 jan 2014 19:30 GasTerra Flames Maxxcom BSW 
 zat 18 jan 2014 20:00 Matrixx Magixx GasTerra Flames 
 din 21 jan 2014 19:30 GasTerra Flames Rotterdam Basketbal College 
 zat 25 jan 2014 20:30 Zorg en Zekerheid Leiden Basketball GasTerra Flames 
 zat 1 feb 2014 19:30 GasTerra Flames Landstede Basketbal 
 zat 8 feb 2014 19:30 Den Helder Kings GasTerra Flames 
 din 18 feb 2014 19:30 GasTerra Flames BC Apollo Amsterdam 
 zat 1 mrt 2014 20:00 Aris Leeuwarden GasTerra Flames 
 don 6 mrt 2014 19:30 GasTerra Flames SPM Shoeters Den Bosch 
 don 13 mrt 2014 20:00 Rotterdam Basketbal College GasTerra Flames 
 zat 15 mrt 2014 20:00 Maxxcom BSW GasTerra Flames 
 din 25 mrt 2014 19:30 GasTerra Flames Aris Leeuwarden 
 zat 29 mrt 2014 20:00 SPM Shoeters Den Bosch GasTerra Flames 
 zon 6 apr 2014 17:00 BC Apollo Amsterdam GasTerra Flames 
 din 8 apr 2014 19:30 GasTerra Flames Zorg en Zekerheid Leiden     * 
 woe 9 apr 2014 19:30 Landstede Basketbal GasTerra Flames                 *
 zat 12 apr 2014 19:30 GasTerra Flames Den Helder Kings 
 zat 19 apr 2014 20:00 GasTerra Flames Matrixx Magixx 
    

* De wedstrijd van dinsdag 8 april (thuis tegen ZZ Leiden) of woensdag 9 april  
(uit tegen Landstede Basketbal) wordt nog verplaatst. U wordt via de nieuwsbrief,  

website en sociale media op de hoogte gebracht van de wijziging.

SPEELSCHEMA
GasTerra FLAMES
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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.

Naast GasTerraFlames zijn via Energy Valley 

Topclub ook FC Groningen, Abiant Lycurgus en NIC  

betrokken. Bijkomend doel is de sportclubs nader 

te laten samenwerken, van elkaars expertise en 

faciliteiten te profiteren om daarmee de topsport in 

Groningen te versterken.

Samen Duurzaam aan de Top!
De Energy Valley Top Club heeft een programma 

opgezet met verschillende activiteiten om het 

publiek en lokale ondernemers te infomeren en 

te betrekken bij energie-onderwerpen. Het gaat 

hierbij om sportclinics en business meetings, het 

verduurzamen van de Euroborg en MartiniPlaza, en 

om de volgende projecten: 

Energy Challenges   

Energy Challenges is een wedstrijd tussen scholen. Per Challenge 

strijden 2 klassen tegen elkaar om hun eigen energiegebruik te 

verlagen. Hiervoor worden de energieprestaties nauwkeurig 

gemeten zodat de effecten van zowel gedragsverandering als 

technische aanpassingen direct zichtbaar worden. Opbrengsten van 

de energiebesparing vloeien o.a. terug naar de scholen. 

www.energychallenges.nl

Clean Campagne   

Clean Groningen helpt bedrijven zich te verduurzamen door vraag 

en aanbod van duurzame oplossingen bijeen te brengen. De 

groene inzet van de deelnemende bedrijven wordt daarbij stevig 

gepromoot. Het project richt zich op de MKB achterban van de 

sportclubs, en biedt deze bedrijven exposure door goede prestaties 

in de (sport-)etalage te zetten.

www.cleancampagne.nl

Entrance   

EnTranCe, het Energie Transition Centre, gelegen op het Zernike-

terrein van de Rijksuniversiteit Groningen, is de plek waar innovatie, 

productontwikkeling, opleiding en ondernemerschap op het 

gebied van energie samenkomen. Het is dus dé proeftuin voor 

ondernemers die iets nieuws willen proberen!

www.hanze.nl

Meer weten?
www.energyvalley.nl/topclub  
www.energyacademy.org

Energy Valley 

Topclub
De Energy Valley Topclub staat voor teamwork! 

De Topclub bestaat uit GasTerra, Gasunie, BAM, 

Imtech, Groningen Seaports, Essent en diverse andere 

energiebedrijven, die als doel hebben zoveel mogelijk 

mensen te betrekken bij energie. Daarvoor werkt 

ze samen met de Groninger topsportverenigingen, 

kennisinstellingen waaronder Energy Academy Europe en 

met maatschappelijke organisaties; deze partijen maken 

gebruik van elkaars kracht om energie en duurzaamheid 

onder de aandacht te brengen, vooral bij de jeugd.

Samen 
duurzaam 

aan de top!



P
R

E
S

E
N

T
A

T
IE

G
ID

S
  2

0
1

3
 - 2

0
1

4

14

Ivica Skelin 
“Ik besefte dat 

ik ze gemist had 

en ik was blij weer 

samen te zijn met 

mijn familie. We 

hebben de zomer 

samen in Kroatië 

doorgebracht en 

daar ben ik elke dag 

bezig geweest met 

de club. Samen met 

Martin de Vries hebben 

we de nieuwe ploeg 

samengesteld en verder 

alle voorbereidingen 

op het nieuwe seizoen 

getroffen”.

Dat ik nu twee seizoenen 

bij GasTerra Flames aan de 

slag ga betekent voor mij 

de start van een nieuwe 

cyclus. 

Samen werken aan goede resultaten en 

spelers beter maken. Ook specifiek het 

promoten van de jonge Nederlandse spelers 

zodat ze zich ontwikkelen en verder kunnen 

komen. Nu kan ik iets gaan opbouwen. 

Vorig seizoen was ik beperkt en roeide met 

de beschikbare riemen. Nu is dit duidelijk 

mijn ploeg en dat voelt goed”.

Ivica Skelin woonde de eerste maanden 

van dit jaar in een hotel. Nu heeft hij een 

eigen woning in de buurt van de Euroborg. 

“Het hotel was prima en goed voor mij 

maar voor een langer verblijf is een eigen 

huis natuurlijk veel prettiger. Bovendien 

zal mijn familie vaker over komen en dan 

is een woning ideaal. Voorlopig hebben 

we besloten dat onze kinderen van 10 en 

6 jaar in Kroatië naar school blijven gaan. 

Het was een lastige keuze. Wellicht dat ze 

het komende seizoen toch nog voor langere 

tijd hier heen komen maar dat is van latere 

zorg”. 

Terugkijkend naar vorig seizoen is de coach 

helder en de duidelijk. In de tweede ronde 

verloren we met 0-3 van Leiden en zo 

eindigde de serie voor GasTerra Flames 

in de halve finale. “Leiden was beter, 

sterker en wij hadden geen thuisvoordeel. 

Daarnaast lieten sommige spelers bij ons 

niet hun beste spel zien. Prestaties in de 

play-offs waren voor mij ook een belangrijke 

graadmeter of een speler kon blijven of niet. 

Meteen na de serie zijn Martin de Vries en 

ik bezig gegaan met de toekomst. Natuurlijk 

waren niet alleen de prestaties in de play-

offs doorslaggevend. De samenstelling 

van een ploeg heeft met veel factoren te 

maken, waaronder het beschikbare budget 

en een toegevoegde waarde op specifieke 

onderdelen’. 

‘We hebben heel veel contact gehad 

en nagenoeg elke dag via Skype 

gecommuniceerd over de samenstelling, 

over spelers en over mogelijkheden. Dit 

was een heel belangrijke periode waarin 

je zeker geen fouten wilt en moet maken. 

Kijken naar kwaliteiten en karakters waarbij 

het cruciaal is dat het samen past. Je kunt 

niet teveel hele goede spelers naast elkaar 

zetten want dan klopt de balans in de ploeg 

niet. Met tien LeBron James-en in je team 

wordt je niet automatisch kampioen. Ons 

Onlangs vierde Ivica Skelin zijn veertigste 

verjaardag in de stad waar hij de komende twee 

seizoenen als hoofdcoach werkzaam zal zijn. 

In december van het afgelopen seizoen kwam hij 

naar Groningen om het werk van Hakim Salem 

over te nemen. Gedurende de zomer was hij thuis 

met zijn familie.

Alle schakels  vormen samen het Team
Ivica Skelin 
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Ivica Skelin 
budget was lager dan het vorige seizoen dus 

we moesten de juiste keuzes maken. We 

hebben bewust eerst voor de Nederlandse 

spelers gekozen. Daarna hebben we de 

andere posities ingevuld en vooral gekeken 

naar de potentie van spelers. Ik ben heel 

tevreden met deze groep. Nu is het aan mij 

om er een team van te maken”. 

Basketbal is een teamsport. Alles staat 

en valt met de prestaties van het team. 

Skelin heeft daar een uitgesproken mening 

over: ”Natuurlijk moeten de spelers op het 

veld het doen maar voor goede prestaties 

moet alles kloppen. Iedereen is onderdeel 

van het team. 

De spelers, de 

coaches, de 

staf, het bureau, 

de supporters, 

kortom iedereen. Alles moet kloppen, dan 

kan je pas echt succesvol zijn. Ik ben een 

deel van het team maar tevens heb ik een 

specifieke verantwoordelijkheid voor de 

hele keten. Het is mijn taak om de zwakste 

schakel te signaleren en er vervolgens alles 

aan te doen om die proberen te verbeteren. 

Prestaties komen wanneer je als team 

functioneert. Daar is echt iedereen voor 

nodig”. 

Sinds 25 

augustus 

is de ploeg 

bij elkaar en wordt er 

hard gewerkt om de gestelde doelen te 

realiseren. Dat is een hele uitdaging want 

met een flink aantal nieuwe spelers en 

een paar vervelende blessures moeten 

er veel stappen worden gezet. “Ik ben 

blij dat Anjo Mekel die ik natuurlijk al 

kende nu de assistent is en ook bij de 

trainingen aanwezig zal zijn. Daarnaast 

is Jarno Voorintholt ook toegevoegd die 

als krachttrainer de 

spelers individueel 

gaat begeleiden. 

Samen gaan we voor 

het beste resultaat 

en geven we de volle 100% om in alle 

drie competities (Beker, Europees en de 

reguliere competitie) zo ver mogelijk te 

komen. Mijn ambitie is om in deze nieuwe 

cyclus de club en het team te verbeteren. 

Het ontwikkelen van het team en de club 

beter en sterker maken. Het zou ideaal zijn 

als we als club een eigen ruimte zouden 

hebben waar basketbal altijd centraal staat. 

Samen met de jeugd, de supporters en 

andere betrokkenen een omgeving waar 

je samen komt. Dat is 

waar we aan moeten 

gaan werken.”

Ook Skelin heeft de afgelopen 

maanden de prestaties en de commotie 

rondom het Nederlands Basketbal team 

op de voet gevolgd. “Het basketbal 

in Nederland heeft absoluut potentie 

en het Nederlands team is daar het 

uithangbord voor. Ze hebben deze zomer 

prima gepresteerd maar helaas door 

bureaucratische redenen is het team 

niet verder gekomen. Dat is natuurlijk 

heel zonde want ze hadden het echt zelf 

verdiend. Maar ze moeten doorgaan want 

de sport kan hier in Nederland alleen maar 

groter worden als de nationale selectie 

presteert. Positief blijven en doorzetten!”

Coach Skelin heeft ontzettend veel zin in 

de komende periode. Op de vraag waar 

zijn ambities op langere termijn liggen 

begint hij te lachen. ”Ik weet hoe het werkt 

in de Topsport. Ik heb geleerd dat er geen 

lange termijn bestaat in het basketbal. Je 

weet nooit precies wat morgen brengt. Ik 

ben hier en nu met een volledige focus op 

GasTerra Flames. We gaan onze uiterste 

best doen en we gaan door tot het einde. 

Daar kunnen de fans op rekenen”. 

Hink Jan Apotheker

    Foto’s: Arnold Meijer

Nu is dit duidelijk mijn ploeg 
en dat voelt goed 

Alle schakels  vormen samen het Team
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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

Hoofdsponsor

HOME OF GasTerra FLAMES
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SPONSOREN
Stersponsoren

Communicatie sponsor

DJ Partner 

Suppliers
Kledingsponsor

Kleding leverancier
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 2Join

 4Vrie Beheer

A Abiant Uitzendgroep

 Adviesburo Van der Plas

 Aesus Consultancy & Training Groep

 Alfa Accountants en Adviseurs

 Alfa College Sport en Bewegen

 Anjo Groefsema Schoonmaak en  

 glazenwassersbedrijf

 Arbo Unie

 Arcos Travel

 Arrix Automatisering

 Autobusbedrijf Doornbos

 Azimuth Geodetic Landmeetkundig  

 Ingenieursbureau

B BAM

Bank Up

BanoPro

BBAW

BBL Company

BDO Accountants & Adviseurs

Beijk Catering

BENK Advocaten

Birza Projectstoffering

Bloemen-Mozaïek

Bloemsma + Faassen

Bos Incasso

Bosman Beheer

Bossers & Cnossen

Bouwbedrijf R. van der Sluis

Breuer Institute

Bruins Visscher Licht

Burned Basketball

B-Qa Professionals in Test en Acceptatie                            

C Clark ICT

Cofely Noord

ColliCare Logistics

D Dagblad van het Noorden

De Grijs Assurantiën

De Haan Advocaten en Notarissen

De Jongens Doornbos

De Ruiter Horeca

DetaWerk Beheer

DJ-Events

Duintjer Perfo Trade

DVT Communicatie

E Energy Valley Topclub

Essent

Eventsbureau

Exception IT      

F Felland Holding

Folkert Konings

FOOX Groothandel Bergsma

G GasTerra

Gasunie

Gemeente Groningen (bestuur)

Gemeente Groningen (economische 

zaken)

Gemeente Groningen (OCSW)

GévierDales

GITP

Gizom B.V.

Global textware

GOM Schoonhouden

Groningen Seaports

H HANOS Groningen

Hans Dussel Reclame

Hanzehogeschool Instituut voor 

Sportstudies

Hanzevast capital

Heijkoop & Partners

Het Kasteel

Huis voor de Sport Groningen  

I Imtech

Inextern Werving & Selectie

Insite Advies

iWink

J Jack & Jones

John Schokker Makelaardij

K K1X

Kaap Hoorn

Kenneth Smit Training

Koopman Logistics Group

KPMG

L La Brosse Schilders

Lubberink & Co

M MartiniBusiness

MartiniPlaza

Medisch Centrum Zuid

Meeùs

MKB Bedrijvensupport

MY Facilities 

N NewComm IT

News Café

Nijestee    

NNZ the packaging network

Noorderpoort

Noordlease B.V.

Noord Nederlands Schoonmaakbedrijf

O OOG TV

P P&P Projects

Pekela Finance

PerkinElmer

Perspectief Werving & Selectie

Plaza Sportiva Health & Spa

Polichlo Safety & More

Preventief Veiligheidsdiensten

Provincie Groningen

BBC leden
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R Raad + Daad

Rabobank Stad en Midden Groningen

RCG grafimedia

Reym Veendam

Roblo VMO

RSE Telecom & ICT

RTV Drenthe

RTV Noord

S SAB Accountants & Adviseurs

Schelde Sports

Schilders de Vries

Sign Up Reclame

Smart IT Services

Snowlimits

Sport Match

Stichting Walk for Life Groningen

Style Rinket

T Tebodin Consultants & Engineers

Technisch Centrum Jansen

Terwolde Renault

Topsport Noord Nederland

Trefcentrum Bedum

Trip Advocaten & Notarissen

U UTS van Hoek           

V Verkeersschool Oosterpoort

VH ICT-diensten

Virol Recycling Groep   

VNR Creative

Vos Interieur

VosLibert Communicatie

W Wardenburg Beveiliging en Telecom

Websiteanalist

Wm Veenstra Druk, Print en Sign

Z ZO living

Zorgbedrijf 

BNBC leden

Autorijschool JR

Accountantskantoor Hoeksema & Diertens

BaSystemen

Business Collectief

Eigen Keuken

Eus Expo Experience

HOME Administraties & Advies

More Profit

Nova Incasso Alliance

Roberto Santanera

Swieper 

TeamWerkt

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

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

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

VISIT ALSO OUR WEBSHOP:

BURNEDBASKETBALL.COM
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HEREN1

Spelers
 Nr. Speler Geboortedatum Positie Lengte Vorig seizoen

 4 Arvin Slagter 19-okt-85 Guard 191 cm ZZ Leiden

 5 Dan Coleman 13-feb-85 Powerforward 206 cm Joensuun Kataja (FIN)

 6 Yannick van der Ark 12-apr-93 Shooting guard 192 cm GasTerra Flames

 7 Maarten Bouwknecht 14-dec-94 Guard 185 cm GasTerra Flames U20

 8 Jason Dourisseau 7-dec-83 Forward 196 cm GasTerra Flames

 9 Craig Osaikhwuwuomwan 12-okt-90 Powerforward 211 cm Aris Leeuwarden

 11 Cashmere Wright 9-jan-90 Pointguard 183 cm Cincinnati Bearcats (USA)

 12 Ross Bekkering 19-aug-87 Powerforward / Center 203 cm ZZ Leiden

 13 Mark-Peter Hof 2-jan-90 Forward 199 cm Groene Uilen

 14 Quentin Pryor 26-sep-83 Guard 193 cm ECE Bulls Kapfenberg (AUT)

 15 Thomas Koenis 11-dec-89 Center 210 cm GasTerra Flames

 21 Jessey Voorn 17-mrt-90 Guard 193 cm GasTerra Flames

 23 Benny van der Reijden 1-jul-94 Center 209 cm GasTerra Flames U20

Staf 
Ivica Skelin Coach 

 Anjo Mekel Assistent coach 

   Jarno Voorintholt Krachttrainer 

      Hans Besselink Teammanager 

           Luc Mulder Verzorger 

            Edwin Keijzer Fysiotherapeut 

Scouting/camera 
Henk Pijp Scout

Marije Bijstra Scout

Myriam Bijstra Scout

Renate Miedema Scout

Astrid Woudstra  Scout

Danny van Velzen Scout

Bart Kruizinga Scout & camera

Carlijne de Vries Camera

Rogier Deelman Camera

Bert Deelman Camera (uitwedstr.)

Jan Suidhoff Camera

Eddy Ligeon Camera

Medische staf
Bert Corbière   Coördinator  

medische zaken

Maurits Sietsma  Orthopedisch chirurg

Edwin Keijzer  Fysiotherapeut

Nitzan Hadash  Conditietrainer

Carin Pool  Diëtiste

Erik Maarsing  Huisarts

Martin Scheltes  Tandarts

Jannes Nijboer  Sportarts SMA Noord

feEl tHe 

HEAT!

feEl tHe 

feEl tHe 

HEAT!

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

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

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

VISIT ALSO OUR WEBSHOP:

BURNEDBASKETBALL.COM
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Ross Bek

Ik spreek Ross Bekkering na één van de eerste trainingen. Er is 

weer keihard gewerkt en dat is te zien aan het doorweekte shirt. 

Toch oogt Ross ontspannen en neemt hij alle tijd voor het gesprek. 

Tough, smart and consistent, dat zijn de 

woorden waarmee Ross zichzelf omschrijft 

als de basketballer die hij wil zijn. Pijn weten 

te verbijten, niet alleen je lichaam maar ook 

je hoofd gebruiken en zorgen dat je constant 

bent. Dat lukt alleen maar door elke training 

er vol in te gaan, jezelf goed te verzorgen, 

open te staan voor nieuwe ervaringen, weten 

waar je kracht ligt en dat te doen waar je 

goed in bent.

De eerste training zagen de vele 

toeschouwers tot hun lichte verbijstering 

(maar ook plezier) dat Ross twee uur lang 

elke bal dunkte die hij onder het bord in 

handen kreeg. Dat was bewust. De daarop 

volgende dagen moest hij door de spierpijn 

heen trainen en daar wordt je dus ‘tough’ 

van. Don’t try this at home.

Ross is nieuw in Groningen maar niet nieuw 

in de Nederlands competitie. Hij speelde 

in Nijmegen en werd met Leiden zelfs 

twee keer kampioen. Maar hij vindt dat 

het omgaan met een nieuwe omgeving, 

met een andere coach en spelers hem zal 

laten groeien als basketballer en als mens. 

Daarom is hij blij met zijn overgang naar 

GasTerra Flames. Bovendien is Groningen 

qua basketbal ‘the biggest stage’ in 

Nederland, spelen in een vol MartiniPlaza 

is gewoon heel erg lekker. Ook vindt hij 

Groningen een ‘cool city’. Niet in de zin van 

‘koud’, maar supergezellig, ook door de vele 

studenten en jongeren. Ross denkt dat hij 

zich hier snel thuis zal voelen.

Ross is opgegroeid in Canada en heeft ook 

een Nederlands paspoort omdat zijn ouders 

uit ons land komen. Daddy Bekkering is zelfs 

geboren in Stadskanaal, dus eigenlijk in Stad. 

Ross spreekt dan ook een leuke mengelmoes 

van Engels en Nederlands met een vleugje 

Gronings. Canadezen en Groningers lijken 

wel wat op elkaar: rustig, je maakt ze de pis 

niet lauw, betrouwbaar en niet behept met 

hinderlijk grote ego’s. Dat gaat vast prima 

akkederen.

Basketbal is volgens Ross een teamsport, 

gespeeld door een ‘bunch of individuals 

and sometimes big ego’s’. Het creëren van 

‘togetherness’ is elk seizoen weer de grote 

opgave en de alles beslissende x-factor. 

De eerste ervaringen met zijn nieuwe 

teamgenoten geven hem het gevoel dat er 

dit jaar wel eens iets heel moois zou kunnen 

groeien. In Groningen zeggen we dan ‘eerst 

zain en den geleuv’n’ maar toch zie ik ineens 

de Grote Markt voor me. Kon minder en nait 

slecht. Toch?

De afgelopen jaren woonde Carli Bekkering 

(Ross is sinds een jaar getrouwd) ook in 

Nederland. Maar ze is toegelaten tot de 

studie Medicijnen aan de universiteit van 

Calgary en dus staat Ross er dit seizoen 

helemaal alleen voor. Dat vindt hij natuurlijk 

jammer, maar het is zoals het is. En een 

ervaring waar hij ook weer wat van kan 

leren. En ze komt dit najaar op bezoek, dus 

dat is al snel.

Tot slot moet iedereen de groeten hebben 

van zijn broer Henry die eerder in Groningen 

speelde. Henry heeft zijn basketbalschoenen 

aan de wilgen gehangen, werkt inmiddels bij 

de politie in Canada en verwacht binnenkort 

zijn eerste kindje. Want er is natuurlijk ook 

nog een leven na de basketbal. Maar als het 

aan Ross ligt nu nog even niet.

Ro
ss

 B
ek

ke
ri

ng

Tekst: Gaaike Euwema

Tough, smart and  consistent



P
R

E
S

E
N

T
A

T
IE

G
ID

S
  2

0
1

3
 - 2

0
1

4

23

Ross Bek

Ro
ss

 B
ek
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12

19-08-1987
Ross Bekkering 
Powerforward/Center 203 cm12
Vorig seizoen  ZZ Leiden
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Beilerstraat 24  |  9401 PL Assen
info@sabaccountants.nl
(0592) 763 401

Beneden Westerdiep 7-9  |  9641 GD Veendam
info@sabaccountants.nl
(0598) 615 722

Kom eens langs of bel:  (0592) 763 401 (Assen)  |  (0598) 615 722 (Veendam)

Voor kleine en grote 
ondernemingen

www. sabaccountants.nl

Kom eens langs of bel:  (0592) 763 401 (Assen)  |  (0598) 615 722 (Veendam)

ondernemingen

Wij werken met vaste 
Wij werken met vaste 
Wij werken met vaste 

prijsafspraken!prijsafspraken!prijsafspraken!

Dus geen verrassingen achteraf
Dus geen verrassingen achteraf
Dus geen verrassingen achteraf
Dus geen verrassingen achteraf
Dus geen verrassingen achteraf
Dus geen verrassingen achteraf

• Verwerken van de fi nanciële 
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Thomas Koenis
Center  210 cm15 11-12-1989

Beilerstraat 24  |  9401 PL Assen
info@sabaccountants.nl
(0592) 763 401

Beneden Westerdiep 7-9  |  9641 GD Veendam
info@sabaccountants.nl
(0598) 615 722

Kom eens langs of bel:  (0592) 763 401 (Assen)  |  (0598) 615 722 (Veendam)

Voor kleine en grote 
ondernemingen

www. sabaccountants.nl

Kom eens langs of bel:  (0592) 763 401 (Assen)  |  (0598) 615 722 (Veendam)
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jaarrekening
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Vorig seizoen  GasTerra Flames



Laat ondernemers 
vlammen!

Training & Advies

Startersbegeleiding

Coaching

BBZ  Begeleiding

Kom eens langs of bel
06 - 211 922 32
Beilerstraat 24
9401 PL Assen
(0592) 763 401
mkb@mkbbedrijvensupport.nl

AFSPRAAK maken

Eerste afspraak is altijd
GRATIS en vrijblijvend!

www.mkbbedrijvensupport.nl

Edwin Boomstra
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07-12-1983
Jason Dourisseau
Forward  196 cm8

Laat ondernemers 
vlammen!

Training & Advies

Startersbegeleiding

Coaching

BBZ  Begeleiding

Kom eens langs of bel
06 - 211 922 32
Beilerstraat 24
9401 PL Assen
(0592) 763 401
mkb@mkbbedrijvensupport.nl

AFSPRAAK maken

Eerste afspraak is altijd
GRATIS en vrijblijvend!

www.mkbbedrijvensupport.nl

Edwin Boomstra

ADV MKB A4.indd   1 24-08-13   11:39

Vorig seizoen  GasTerra Flames
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Arvin Slag

Hoe gaat het met je blessure?

“Het is aan de beterende hand maar het gaat 

waarschijnlijk nog twee weken duren tot ik 

mag trainen. Het hangt af van de reactie die 

ik krijg in m’n voet als ik hem belast.”

Wat je eerste indruk van de groep?

“Het lijkt een goeie groep, maar ik ben nog 

niet veel bij de groep geweest omdat ik nog 

dingen moest afronden op school. Maar 

wat ik gezien heb ziet er goed uit. Er wordt 

duidelijk gewerkt aan principes in aanval 

en verdediging. We zullen zien hoe goed 

we kunnen worden als team. Ik denk dat 

dat doorslaggevend zal zijn voor wel of niet 

succesvol zijn.”

Iedereen verwacht een 

kampioenschap. Hoe kijk jij daar 

tegenaan?

“Uiteraard wordt er zo gedacht. Aan het 

einde van de rit staat een kampioenschap 

bovenaan de lijst en ik ga ervan uit dat alle 

jongens met dat doel zijn aangetrokken.”

In hoeverre speelt de komst van Ross 

Bekkering een rol? 

“Nadat in in contact ben gekomen met 

GasTerra Flames heb ik een aantal mensen 

gesproken waaronder Ross. Ik wilde weten 

hoe zijn toekomst eruit zou zien, want het is 

altijd fijn als je iemand hebt je je kent en waar 

je ook nog eens een goede band mee hebt 

binnen en buiten het veld.”

Je hebt veel meegemaakt bij Leiden, 

kijk je al uit naar de eerste trip naar 

de vijf meihal? 

“Jazeker! Het is altijd leuk en speciaal om 

terug te keren naar de hal waar je gespeeld 

hebt, omdat je daar allerlei mensen kent. 

Dat geldt eigenlijk voor alle clubs waar 

ik gespeeld heb, dus ook terugkomen in 

Rotterdam en Bergen op Zoom was altijd 

bijzonder voor me.”

Wat waren de reacties van de familie 

en vrienden toen je je transfer 

bekendmaakte? 

“Mijn familie is belangrijk voor mij, dus ze 

waren vanaf het begin op de hoogte wat er 

speelde; nog voordat het nieuws bekend 

werd.”

In hoeverre is je komst naar GasTerra 

Flames een stap vooruit voor jou? 

“Dit is een andere situatie. De club gaat goed 

met spelers om, heb ik me laten vertellen. 

Hier staat een coach die veel van basketbal 

weet, net als Toon van Helfteren en Eric 

Braal. Ik denk dat ik van elke coach iets 

geleerd heb en meegenomen. Mijn gevoel 

zei me dat het tijd was een nieuwe richting 

in te slaan. Een andere omgeving, ook privé, 

hoe ga je daar mee om. Daarvan kan ik 

als persoon groeien en een sterker mens 

worden.”

Is jouw carrière gepland?

“Nee, het is gewoon zo gelopen. Ik heb 

bijvoorbeeld bij BoZ het laatste jaar van 

mijn contract niet uitgediend omdat men 

financieel krap zat en zo is het Leiden 

geworden. En bij Leiden had ik een optie 

dat ik naar het buitenland kon maar dat 

kwam er niet van. Ik ben eigenlijk steeds op 

zoek naar de beste situatie voor mij op dat 

moment. GasTerra Flames is in die zin een 

stapje vooruit dat ik in een helemaal nieuwe 

omgeving terecht kom, verder weg van 

familie en bekenden, een ervaring waarmee 

ik misschien later wel weer die volgende stap 

kan maken.”

Groningen al verkend en al reacties 

gehad? 

“Totaal niet verkend, want ik ben veel in Den 

Haag geweest. Het echte werk gaat nu pas 

beginnen. Ik heb nu pas de tijd om me echt 

hierop te concentreren. Ik heb namelijk net 

mijn ALO diploma gehaald.”

Gefeliciteerd! Wat denk je daarmee te 

gaan doen?

“Je laat zien dat je HBO kan denken en 

het geeft aan waartoe je in staat bent. En 

gymleraren blijven toch nodig. Ik denk dat 

ik altijd wel iets in de sport wil blijven doen. 

Werken in de sport en met mensen vind ik 

erg leuk, en dan vooral de middelbare school 

leeftijd. Ik vind het leuk om met mensen in 

die leeftijdsgroep te communiceren.”

Heb je leiderschapskwaliteiten?

“Dat denk ik zeker. Afgelopen jaar was ik 

een van de dragende spelers, maar het is te 

vroeg om te zeggen of ik dat hier ook kan 

doen. Het werkt het beste om dat op z’n 

natuurlijke beloop te laten en te zien hoe dat 

binnen het team werkt. ik ben misschien niet 

de meest vocale persoon maar ik zal af en 

toe dingen zeggen die er toe doen en dat 

proberen te delen met iedereen.”

Heb je een persoonlijk motto?

“Niet echt, maar ik denk dat iedereen altijd 

kan leren en beter worden. Als je daar 

energie in stopt dan betaalt zich dat op een 

of andere manier wel uit. Je geeft jezelf in elk 

geval een goeie kans om succesvol te zijn en 

dat is toch waar het om draait.”Tekst: Sidney Meulema en 

Adriaan van den Brink

We spreken Arvin Slagter na een training, waarbij hij de groep 

trakteert op vlaai. De reden daarvan wordt later in het gesprek 

duidelijk. De man wiens komst waarschijnlijk het meeste stof 

heeft doen opwaaien van alle transfers in het Nederlands 

basketbal praat vrijuit, maar bedachtzaam. Zijn antwoorden zijn 

weloverwogen en netjes geformuleerd.

Een sterker mens worden Ar
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Arvin Slag
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19-10-1985
Arvin Slagter
 
Guard  191 cm4
Vorig seizoen  ZZ Leiden
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feEl tHe 
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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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09-01-1990
Cashmere Wright
Pointguard  183 cm11

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.

Vorig seizoen  Cincinnati Bearcats (USA)



En wat doet u
als het stil wordt?

communicatiesponsor GasTerra Flames
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26-09-1983
Quentin Pryor
Guard  193 cm14

En wat doet u
als het stil wordt?

communicatiesponsor GasTerra Flames

Vorig seizoen  ECE Bulls Kapfenberg (AUT)
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Craig Osa

Die vraag krijgt Craig al zijn hele leven te horen, maar erg vindt hij 

het gelukkig niet. In 1990 werd hij in het Brabantse Budel geboren, 

zoon van zijn Nederlandse moeder en Afrikaanse vader; de naam 

kreeg hij van zijn vader. De uitspraak is eigenlijk niet eens moeilijk: 

“O-Saikh-You-Owen”. Genoeg over deel één van het levensverhaal; 

snel verder naar de persoon achter de naam.

“Ik ben een open persoon, ben vrolijk en leer graag andere mensen 

kennen”. Zo beschrijft Craig zichzelf in één zin. Achter die ene zin zit 

echter een heel verhaal dat erg veel positiviteit uitstraalt. De 2,11 

m lange powerforward/center van Flames mag zich met recht een 

positivist noemen. Dat komt ook duidelijk naar voren wanneer we 

het over het team hebben. Het zijn 

van een team met zijn teamgenoten 

is volgens Craig dè voorwaarde om 

ver te kunnen komen in het seizoen. 

“Samen één missie, één doel. De 

juiste klik met elkaar hebben, elkaar 

steunen en bovenal elkaar niet laten 

vallen. Als je dat als team goed voor elkaar hebt dan kom je heel 

ver. Bij Aris Leeuwarden hadden we dat vorig seizoen heel sterk en 

het heeft ons toen ook ver gebracht”.

“De mensen om me heen vind ik erg belangrijk. Familie, vrienden, 

mijn vriendin; daar hecht ik heel veel waarde aan. Mijn team is ook 

een soort familie voor me. We moeten het samen doen en daarbij is 

de juiste klik en een goede band met elkaar erg belangrijk”. 

Eén familielid moet Craig helaas al elf jaar missen. Zijn moeder 

overleed toen hijzelf nog maar elf jaar oud jong was. “Ik denk nog 

veel aan haar. Ze is mijn inspiratiebron!”.

In het levensverhaal speelt basketbal ook een heel belangrijke rol. 

Craig heeft al veel ervaring opgedaan bij verschillende teams. Hij 

heeft in Italië gespeeld om daarna in Amsterdam Eredivisie te gaan 

spelen. Vervolgens kwam hij via Wychen in Leeuwarden terecht 

en dit seizoen speelt Craig voor GasTerra Flames. “De eerste keer 

in MartiniPlaza herinner ik me nog goed. Ik was onder de indruk 

van de hal. Zoveel sfeer, zoveel mensen op de tribunes. Je voelt je 

dan echt een professional! Daarom heb ik ook erg veel zin in het 

komende seizoen!”.

Het hoogtepunt in de basketbalcarrière noemt Craig de wedstrijd 

van het Nederlands Under 20 team, waarin hij in 2010 een 

belangrijke rol speelde samen met Jessey Voorn. “Het was een 

wedstrijd tegen Tsjechië, we moesten spelen om degradatie uit 

de A-divisie te voorkomen. Het was een close game en ik en mijn 

huidige teamgenoot Jessey speelden erg goed en sleepten ons 

team naar de winst. Die wedstrijd en dat gevoel, dat is wel mijn 

persoonlijke hoogtepunt tot nu toe.” De rol die Craig in die wedstrijd 

had ziet hij ook weggelegd in dit team. “Een goede verdediging 

vind ik het belangrijkste, goed rebounden komt daarna. Verder zie 

ik mezelf ook als een moment changer: een 

positieve omslag teweeg brengen met een 

hard block of een lekkere dunk. Vaak geeft 

dat het team een extra boost!”.

Naar het spelen in MartiniPlaza kijkt de 

bijzonder vriendelijke Flames speler uit. 

Groningen staat natuurlijk bekend om de goed gevulde tribunes 

en daar ziet Craig het belang wel van in: “Fans zijn altijd heel 

belangrijk. Ze zorgen ervoor dat je je als speler comfortabel voelt. 

Het is daarbij wel belangrijk dat de fans je altijd blijven steunen. 

Laten we er in ieder geval met z’n allen een mooi seizoen van 

maken!”.

En zo kwam er een mooi slot aan een openhartig gesprek met één 

van de nieuwe lange mannen van GasTerra Flames. De atletische, 

lange en bovenal positief ingestelde Craig Osaikhwuwuomwan. de 

titel zegt alles: “The story of my life”.

The story 
of my life.

Craig Osaikhwuwuomwan

Tekst: Martin Kuizenga

‘Zoveel sfeer, 

zoveel mensen op de tribunes’

Hoe veelzeggend een titel kan zijn bewees de openhartige 

ontmoeting met Craig Osaikhwuwuomwan. Het eerste 

waar alle Groningers aan dachten toen ze lazen dat 

Craig gecontracteerd was door GasTerra Flames was: 

“hoe spreek je in hemelsnaam die naam uit...”. 
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Craig Osa
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12-10-1990
Craig Osaikhwuwuomwan
Powerforward  211 cm9
Vorig seizoen  Aris Leeuwarden
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Dan ColeConsistent 
en efficiënt

Je hoeveelste jaar in Europa is dit?

“Dit is mijn zesde seizoen in Europa denk 

ik, na Portugal, Frankrijk en Finland. Het is 

prima om in Europa te spelen.”

In welk opzicht?

“Leven, financieel, vrienden, alles denk 

ik eigenlijk wel. Ik heb me wel aardig 

aangepast. Het niet zo’n worsteling als in 

mijn eerste jaar. Het was best lastig in het 

begin, maar nu… zolang ik een GPS in mijn 

computer heb gaat het goed. Als ik maar 

weet waar op de wereld ik ben.”

Geen bindingen elders op die wereld?

“Ja, ik heb een zoon van zeven en die blijft 

thuis in Minnesota. Verder geen vrouw of 

vriendin. Nope.”

Wat zijn je eerste indrukken van 

Groningen?

“Ha, die vraag kan ik niet eens 

beantwoorden. Ik ben hier nog maar acht 

dagen en in die tijd heb ik eigenlijk alleen nog 

maar de trainingszaal en mijn appartement 

gezien.”

Wat denk je van je team?

“De eerste indruk is prima. Of het een 

kampioensteam zou kunnen zijn kan ik niet 

zeggen. Dat hangt af van het werk dat we 

erin steken en hoe we samen passen. De 

stukjes zijn er wel, maar of die puzzel ook 

gemaakt kan worden moeten we nog zien. 

Maar dat is natuurlijk wel het doel waar we 

met z’n allen naar streven.”

Kun je het niveau van dit team 

vergelijken met je vorige team in 

Finland?

“Dat is moeilijk. Eh… Nee, dat kan ik niet 

beantwoorden. Daarvoor heb ik gewoon nog 

te weinig gezien.”

Wat kunnen de fans van jou 

verwachten?

“Ik probeer consistent te spelen en zo 

efficiënt mogelijk. En goed verdedigen, play 

hard. Dat zijn mijn belangrijkste doelen dit 

jaar.”

Had je van GasTerra Flames gehoord 

voordat je hier kwam?

“Ik wist heel weinig van Nederlands 

basketbal. Een heel klein beetje via spelers 

die in Nederland gespeeld hebben, zoals 

Dean Oliver en Teddy Gipson, maar dat is 

het wel.”

Wat is voor jou het verschil tussen 

Amerikaans en Europees basketbal?

“Nou ja, de spelstijl is verschillend, de regels 

zijn anders en de rolverdeling is ook anders. 

Veel verschillen dus.”

Gedurende je carrière heb je vooral 

op de shooting forward en power 

forward posities gespeeld. Hoe 

sta je tegenover het spelen op de 

centerpositie, gezien je lengte?

“Het is niet echt mijn ding, ik bedoel, ik 

kan het wel hoor en ik heb het ook wel 

gedaan bij blessures en dergelijke, maar ik 

heb er gewoon te weinig tijd in gestoken. 

Ik verwacht bij GasTerra Flames ook 

afwisselend op de 3 en 4 positie te spelen. 

Dit team is niet het langste waar ik in 

gespeeld heb, maar ook niet het kleinste, 

dus… we zien wel!”

Dan is een man van weinig overbodige 

woorden maar is uiterst vriendelijk. Hij laat 

een relaxte indruk achter en lijkt prima in zijn 

vel te zitten. Zijn internationale carrière heeft 

hem geleerd zich aan te passen aan zijn 

omgeving. Om hém gek te krijgen zal er heel 

wat moeten gebeuren.

Tekst: Sydney Meulema en Adriaan van den Brink

Kort na de oefenwedstrijd in België heeft GasTerra Flames’  

nieuwe lange man Dan Coleman nog steeds last van zijn elleboog. 

Na de wedstrijd begon die wat te zwellen, zodat Coleman niet kon 

meetrainen op maandag. Hij liep al spontaan van het veld af om 

met de redactie te spreken, toen coach Skelin hem terugriep met 

het vriendelijke doch dringende verzoek de training wel helemaal 

af te maken. Met een verontschuldigende glimlach drapeerde de 

lange man even later zijn lijf aan de rand van het veld om onze 

vragen welwillend te beantwoorden.

Dan Colem
an
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Dan Coleman
Powerforward  206 cm5 13-02-1985

Vorig seizoen  Joensuun Kataja (FIN)
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Hogelandsterstraat 1 - Uithuizen - T. 0595 - 431650

www.technischexpertjansen.nl

info@technischexpertjansen.nl

Bij ons bent u aan het juiste 

adres voor al uw installatiewerk!

Vakinstallateur

Tot 

1 april 2014 

6% BTW op

montage!
ADV Pres Gasterra Flames 2012  19-09-2011  09:52  Pagina 20
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01-07-1994
Benny van der Reijden
Center  209 cm23
Vorig seizoen  GasTerra Flames U20



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

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

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

Tijdens elke thuiswedstrijd van GasTerra Flames staat een 
stand van de merchandise in de zaal. Hier zijn allerlei artikelen 
te koop; leuk om zelf te hebben of als cadeau weg te geven!

Merchandise

leuk voor jezelf, maar ook zeker leuk als cadeau!
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14-12-1994
Maarten Bouwknecht
Guard  185 cm7
Vorig seizoen  GasTerra Flames U20



P
R

E
S

E
N

T
A

T
IE

G
ID

S
  2

0
1

3
 - 2

0
1

4

44

Cashmere Wright   Sit back and  

  enjoy 
the show!Ca
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Cashmere Wright is slechts 23 jaar jong maar 

toch de beoogde aanvalsleider van GasTerra 

Flames. Voor Europese begrippen nog een rookie 

maar toch al een ervaren speler. Voldoende 

reden om hem eens aan de tand te voelen.

We spraken Cashmere na afloop van een 

training, slechts anderhalve week na zijn 

aankomst in Nederland. Moe en bezweet 

valt hij naast ons neer. “It’s getting better 

day by day” glimlacht hij, terwijl we hem de 

hand schudden. Prima, dat horen we graag.

Op onze vraag of de training hier veel 

verschilt van wat hij gewend was in Amerika 

antwoord hij ontkennend: “ Nee, dat valt 

wel mee. Iedere coach legt natuurlijk andere 

accenten, maar zoveel anders is het nu ook 

weer niet. At the end of the day, it’s still 

basketball”.

Ondanks zijn jonge leeftijd heeft Cashmere 

al een aardige staat van dienst. De 

afgelopen drie seizoenen speelde hij als 

startende pointguard voor het sterke 

collegeteam Cincinnati Bearcats en werd 

daar de enige speler in de historie die meer 

dan 1300 punten, 475 assists en 175 steals 

noteerde. Cijfers om trots op te zijn en dat is 

Wright dan ook. 

Zijn basketbalcarrière begon op 7 jarige 

leeftijd. Als klein jongetje zag hij een 

wedstrijd op televisie, werd verliefd op het 

spelletje en is er sindsdien dag en nacht mee 

bezig. Op zijn tijd bij de Bearcats kijkt hij met 

veel plezier terug. “Een fantastisch team 

wat hard en fysiek basketbal speelt in een 

schitterende arena dat met een capaciteit 

van 13.500 toeschouwers toch regelmatig 

uitverkocht is tijdens thuiswedstrijden”. 

Vanwege zijn goede prestaties in Cincinnati 

waren er meerdere aanbiedingen van 

clubs in Europa maar de keuze viel toch 

op Flames. “Ik heb met mijn manager 

overlegd en Groningen leek gewoon de 

beste mogelijkheid. Het spel wat ze hier 
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Cashmere Wright

Tekst: Ben Kah

ben wel iets gewend. Het belangrijkste is, 

dat ik er voor mijn team moet staan en zij 

andersom voor mij. Ook wanneer iemand 

een fout maakt, hij moet altijd weten ‘I got 

your back, no matter what’. Dat is teamplay, 

daar gaat het om in basketbal. Daar zijn we 

ook erg mee bezig op de trainingen”. 

Helemaal alleen in een ver land, met een 

oceaan tussen hem en zijn vriendin en kind 

van 3 jaar oud, dat moet niet gemakkelijk 

zijn. “Nee, je hebt gelijk, dat is wel wennen. 

Tegelijkertijd weet ik dat ik ze snel zal zien, 

met Thanksgiving (28 november) komen ze 

hier naar toe en met Kerstmis kan ik naar 

huis dus het is wel te doen. Als ik verder 

wil in het basketbal moet ik dit soort offers 

brengen”. 

Cashmere kijkt uit naar de eerste 

thuiswedstrijden in Groningen. “Ik heb goede 

dingen gehoord over de fans hier. Ze staan 

achter je en willen je aan de winst helpen. 

Ik vond de eerste training wat dat betreft 

echt bijzonder, dat zoveel mensen daarop 

afkwamen. Ik hoop dat 

de fans zullen genieten 

van ons team en van mij 

persoonlijk. Ik zal wat 

tijd nodig hebben om me 

aan te passen, te wennen aan het spel en 

mijn nieuwe team maar ik zal hard werken 

en alles geven. We gaan teambasketbal 

spelen maar we willen de mensen ook 

vermaken. Hard, maar wel attractief 

basketbal. Ik zou zeggen: Sit back and enjoy 

the show!”. 

willen spelen past goed bij me, ik hou 

van ‘transition basketball’, hard en goed 

verdedigen en vandaar uit overschakelen 

naar snelle aanvallen. Dat is wat de coach 

hier ook wil spelen. Verder hoorde ik goede 

dingen over de stad en de fans hier”. 

Alhoewel nog maar net in Nederland, 

bevalt het hem al goed hier. “Groningen 

is een leuke stad. Niet te groot, veel 

studenten, rustig en eigenlijk wel 

vergelijkbaar met wat ik gewend was. Wat 

me echt opviel is dat bijna iedereen goed 

Engels spreekt. Dat maakt de overgang 

echt een stuk eenvoudiger voor me, ik 

kan met bijna iedereen communiceren, 

dat had ik niet verwacht”. Ook met zijn 

nieuwe teamgenoten klikte het al snel. 

“Het zijn stuk voor stuk spelers met een 

winnersmentaliteit. Iedereen is gefocust, 

iedereen heeft hetzelfde doel voor ogen. Het 

is een echt team, er zijn geen egoïstische 

spelers. Buiten het veld kunnen we lol 

maken maar in trainingen wordt er hard 

gewerkt. Daar hou ik van”. 

Cashmere probeert zich het Europese 

basketbal zo snel mogelijk eigen te maken. 

“Het spel is hetzelfde, maar men gaat hier 

anders om met de regels. Ik was gewend 

om erg fysiek te spelen, maar één van de 

eerste dingen die ik hier heb geleerd is dat 

je hier veel sneller een fout krijgt wanneer 

je een tegenstander aanraakt bijvoorbeeld”. 

Ook aan de loopregel moet hij wennen. Hij 

lacht: “Ja, dat is wel een verschil. Ik ben 

gewend om de bal te vangen en al een stap 

te maken, daar 

krijg je hier direct 

lopen voor. Ik 

train er op dus 

uiteindelijk zal dat 

wel goed komen”. 

Ondanks zijn nog jonge leeftijd denkt 

Cashmere dat hij een goede floorleader 

van het team kan zijn.“ Ik heb tegen erg 

goede teams gespeeld in een hele zware 

competitie, tegen topspelers gestaan dus ik 

“It’s getting better day by day”
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ROSTER U20
Roster U20 U20

U20 
Spelersgroep 

2013-2014
Nr Naam Nationaliteit Positie Lengte Geboren Vorige club

4 Daan Löwik Nederland Pointguard 1,86 1995 BV Groningen

5 Joris Wierts Nederland Center 1,99 1994 GasTerra Flames

6 Eric Peutz Nederland Forward 1,91 1995 GasTerra Flames

7 Marko Validzic Nederland Forward 1,90 1995 BV Groningen

8 Olaf de Vries Nederland Forward 1,92 1994 Celeritas/Donar

9 Maarten Bouwknecht Nederland Guard 1,87 1994 GasTerra Flames

10 Niek Nieboer Nederland Forward 1,86 1995 GasTerra Flames

11 Irwin Fluonia Nederland Forward 1,96 1994 GasTerra Flames

12 Arjan de  Boer Nederland Forward 1,98 1994 BV Groningen

13 Oscar de Beer Nederland Center 1,98 1995 Celeritas/Donar

14 Benny van der Reijden Nederland Center 2,09 1994 GasTerra Flames

15 Sjoerd Koopmans (bankspeler) Nederland Forward 1,94 1997 Basketball RTC Noord

21 Juan Monsanto Nederland Center 1,92 1996 GasTerra Flames

22 Tommy Rossen (bankspeler) Nederland Forward 1,80 1996 Basketball RTC Noord

23 Brendan Hadden Nederland Forward 1,93 1994 GasTerra Flames

24 Leeroy Pinas Nederland Guard 1,77 1995 Basketball RTC Noord

Staf
Anjo Mekel Coach

Bart Prak Assistent coach

Fokke Stalman Assistent coach

Linda Hofman Scout
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ROSTER U20
U20 Speelschema U20

feEl tHe 

HEAT!

feEl tHe 

feEl tHe 

HEAT!
DATUM TIJD THUIS  UIT PLAATS ACCOM.

zat 21 sept 2013 17.30 VBC Akrides  GasTerra Flames MU20 IJmuiden YMDTI

zat 28 sept 2013 14.00 Den Helder Kings/Noordkop  GasTerra Flames MU20 Den Helder DHDCS

zat 05 okt 2013  BA Zwolle/Landstede  GasTerra Flames MU20 Zwolle 

zon 13 okt 2013 12.30 GasTerra Flames MU20  Rotterdam Basketball Groningen WAS

vrij 18 okt 2013  Den Helder Kings/Noordkop  GasTerra Flames MU20 Den Helder DHDCS (Beker)

zon 03 nov 2013 12.30 GasTerra Flames MU20  Dukes Unlimited/SPM Shoeters Groningen WAS

zat 09 nov 2013 15.15 BV Aris  GasTerra Flames MU20 Leeuwarden Kalverdijkje

zon 01 dec 2013 12.30 GasTerra Flames MU20  ZZ Leiden Groningen WAS

zon 08 dec 2013 12.30 GasTerra Flames MU20  Lokomotief Groningen WAS

zon 15 dec 2013   BC Apollo Amsterdam  GasTerra Flames MU20 Amsterdam Apollohal

zon 22 dec 2013 12.30 GasTerra Flames MU20  Basketball Stars Weert Groningen WAS

zat 04 jan 2014 14-30 Harlemlakers  GasTerra Flames MU20 Amsterdam ASDCA

zon 12 jan 2014 12.30 GasTerra Flames MU20  VC Akrides Groningen WAS

zon 19 jan 2014 12.30 GasTerra Flames MU20  Den Helder Kings/Noordkop Groningen WAS

zon 26 jan 2014 12.30 GasTerra Flames MU20  BA Zwolle/Landstede Groningen WAS

zon 02 feb 2014 17.00 Rotterdam Basketball  GasTerra Flames MU20 Rotterdam Alexanderhal

zon 09 feb 2014 12.30 GasTerra Flames MU20  Harlemlakers Groningen WAS

zat 15 feb 2014 12.00 Dukes Unlimited/SPM Shoeters  GasTerra Flames MU20 Den Bosch Maaspoort

zat 22 feb 2014 13.00 GasTerra Flames MU20  BV Aris Groningen WAS

zat 01 mrt 2014 20.30 UBALL  GasTerra Flames MU20 Utrecht Galgewaard

zon 02 mrt 2014 14.30 GasTerra Flames MU20  UBALL Groningen WAS

zon 16 mrt 2014 19.00 ZZ Leiden  GasTerra Flames MU20 Leiden Vijf Meihal

zat 22 mrt 2014   Lokomotief  GasTerra Flames MU20 Rijswijk RWKZW

zon 06 apr 2014 12.30 GasTerra Flames MU20  BC Apollo Groningen WAS

zat 12 apr 2014  Basketball Stars Weert  GasTerra Flames MU20 Weert WRTBO
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Jessey Voorn

21

17-03-1990
Jessey Voorn
Guard  193 cm21
Vorig seizoen  GasTerra Flames
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12-04-1993
Yannick van der Ark
Shooting guard  192 cm6
Vorig seizoen  GasTerra Flames
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De Energy Valley Topclub sponsort 

Om met dat laatste te beginnen, Energy Valley, of om precies te zijn: 

de Stichting Energy Valley is niet de sponsor van de vier Groningse 

topsportclubs. GasTerra Flames, FC Groningen, Abiant Lycurgus 

en Nic/Alfa-college worden gesponsord door de bedrijven achter 

de Energy Valley Topclub [zie pagina 13]. Deze bedrijven vinden 

het belangrijk dat er veel aandacht is voor de positie van Noord-

Nederland op het gebied van energie, en daarom hebben ze besloten 

daar samen de Energy Valley Topclub voor op te richten.

Energy Valley, het idee en het gebied

Tien jaar geleden is het concept van Energy Valley bedacht om op 

basis van de bestaande kennis, faciliteiten en bedrijvigheid op het 

gebied van energie in Noord-Nederland toe te werken naar een 

sterkere economie van deze regio. Met als doel: veel nieuwe banen 

in de energiesector creëren, en een grote bijdrage leveren aan de 

overgang van fossiele energie naar duurzame energie. 

De Energy Valley-regio omvat Noord-Nederland, te weten de 

provincies Groningen, Fryslân, 

Drenthe en de kop van 

Noord-Holland. 

Werkwijze

Net als bij GasTerra Flames is de basis van succes samenwerken en 

opereren als een team. Overheden, bedrijven en kennisinstellingen 

werken hard samen om de doelstellingen te verwezenlijken. 

Dit komt bijeen in de Stichting Energy Valley. Deze stichting heeft als 

opdracht om Noord-Nederland als dé nationale energieregio op de 

kaart te zetten en allerlei duurzame energieprojecten te stimuleren. 

Dat gaat dan bijvoorbeeld over het maken van groen gas uit 

plantaardig materiaal, maar ook over het bedenken van een goede 

aanpak om windmolens op zee te bouwen.

En heeft het succes?

De afgelopen tien jaar is het aantal banen in de energiesector in het 

Energy Valley-gebied ruim twee keer zo hard gegroeid als landelijk. 

Het aantal energie gerelateerde bedrijven is in deze periode zelfs 

met 65% gestegen. Het is natuurlijk moeilijk om vast te stellen waar 

dit succes precies aan te danken is, maar één ding is wel duidelijk: 

met energie in Noord-Nederland zijn we samen op de goede weg!

De Stichting Energy Valley is gevestigd in het 

Energy Business Plaza Groningen

Laan Corpus den Hoorn 300, 9728 JT Groningen, 

050-7890010

www.energyvalley.nl

De wereld achter  

“Energy Valley”
Ook dit seizoen staat het weer fier op de rug van onze 

spelers: “Energy Valley”. Maar wat is dat nu eigenlijk? 

En waarom sponsoren ze ons?

Gerrit van Werven (directeur van de Stichting Energy Valley): 

“A region needs his business.”
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02-01-1990
Mark-Peter Hof
Forward 199 cm13
Vorig seizoen  Groene Uilen



Sinds een aantal jaren bestaat de JuniorClub 
De JuniorClub is een snelgroeiende fanclub voor kinderen die van 

GasTerra Flames en basketbal houden. Iedereen van 4 – 14 jaar 

is welkom als lid. Je ontvangt elke maand onze nieuwsbrief, met 

daarin alle laatste nieuwtjes, prijsvragen en een interview met 

één van de spelers.  

En natuurlijk organiseren we weer tal van activiteiten gedurende 

het basketbal seizoen. Een groot 

succes was vorig seizoen ons 

bezoek aan de uitwedstrijd in 

Zwolle. Een bus vol kinderen 

probeerde het team naar 

de overwinning te helpen. 

We hadden veel pret en na 

afloop maakten we vele foto’s 

met de spelers. Maar ook gingen we bowlen, op de 

foto met Thunder, vierden we Sinterklaas, gingen 

naar FC Groningen en naar de bioscoop. 

Deze activiteiten zijn voor leden meestal 

gratis, en vaak mag er ook nog een 

vriend(innetje) mee.  

Voor komend seizoen staat er weer veel leuks op het programma, 

onder andere: Een activiteit met de spelers en coach, een bezoek 

aan 1 van de sponsors, een bioscoop bezoek en uiteraard gaan 

we weer een uitwedstrijd bezoeken.  

Lid zijn heeft meer voordelen! 
Naast het deelnemen aan de activiteiten, word je ook 

uitgenodigd om mee te lopen in de Line up. Tijdens de opkomst 

van de spelers loop je met de cheerleaders en onze mascotte 

Thunder mee het veld op. Alle spelers begroeten je vervolgens 

met een high five als zij het veld op komen.

Ook kun je je opgeven om de wedstrijd te 
verslaan als echte journalist. 
Jij bent dan de Junior-reporter. Je mag tussen de “echte” 

journalisten zitten tijdens de wedstrijd, je mag mee naar de 

persconferentie na afloop en je mag daar een vraag stellen 

aan de coach. Jouw verslag komt op de website en in de 

nieuwsbrief.  

Wij verzorgen ook kinderfeestjes.  
Je krijgt een korte clinic op het veld, een rondleiding door 

MartiniPlaza, je mag onbeperkt frietjes eten in het restaurant en 

uiteraard de wedstrijd kijken! Na afloop krijg iedereen een klein 

cadeautje mee naar huis. Kosten € 13,50 voor kinderen en 

18,50 voor volwassene.  

Lid worden is makkelijk. 
Je mailt naar juniorclub@GasTerraflames.nl of meld je bij 

onze stand op de Open Dag. Ook staan wij tijdens wedstrijden 

in het weekend met een stand in de hal. Vermeld bij opgave je 

naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres, dan krijg je je 

pasje (en een extra verrassing) snel thuis gestuurd.  

We hopen je gauw te verwelkomen als lid van de JuniorClub!  

Nieuw dit seizoen is dat je op vertoon van je Juniorclub pas 

10% korting krijgt op alles wat je koopt bij de merchandise stand 

tijdens onze wedstrijden. Lid worden van de Juniorclub kost 

€10,- per kind per seizoen. Word je echter tegelijk lid met je 

broer, zus, vriend of vriendin, krijg je karting !

Programma seizoen 2013-2014 
Herfstvakantie: op bezoek bij een sponsor 

Kerstvakantie: naar de bioscoop 

Voorjaarsvakantie: bowlen 

Meivakantie: sportdag  
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GasTerra Flames

JuNiOr
club
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Meer dan 
basketbal alleen 
GasTerra Flames is meer dan een basketbalclub. 

Voor veel mensen is het een stukje van hun eigen identiteit. 

En MartiniPlaza een stukje thuis. Voor Stad en Ommeland is GasTerra Flames een 

uithangbord, het bewijs dat het hier geen saaie bedoening is, maar een plek waar je 

goed kunt presteren, lekker kunt wonen en je niet hoeft te vervelen. Groningen als 

stad en provincie waar je trots op kunt zijn.

Noblesse oblige en daarom is GasTerra 

Flames niet alleen sportief maar ook 

maatschappelijk actief. Voor ons is deze 

maatschappelijke betrokkenheid geen 

window-dressing maar echt en natuurlijk. 

We krijgen zoveel support van onze 

omgeving, van onze fans, van onze 

sponsoren dat we het niet meer dan logisch 

vinden om naast het basketbal ook nog iets 

anders terug te geven aan de samenleving.

Duizenden kinderen worden jaarlijks door 

ons getrakteerd op een basketbalclinic, de 

club organiseert een gratis basketbalkamp 

voor kids die het thuis niet breed hebben, 

de activiteiten van de BBC hebben vaak 

ook een maatschappelijke component. 

Maar ook zoekt de club de samenwerking 

met organisaties en bedrijven voor wie 

maatschappelijk verantwoord ondernemen 

heel belangrijk is. En natuurlijk maakt 

GasTerra Flames ook nog deel uit van de 

Energy Valley Topclub.

Over het totaal van al deze activiteiten 

en verbindingen legt de club jaarlijks 

verantwoording af door middel van een 

Maatschappelijk Jaarverslag dat ook te 

vinden is op de site van GasTerra Flames. 

Dat is tamelijk uniek voor de Nederlandse 

sportwereld en we zijn blij en trots dat we 

ook daarin vernieuwend en trendsettend 

kunnen zijn.

De nieuwste loot aan de maatschappelijke 

stam is het ‘Donarfonds’. Met dit fonds wil de 

club een bijdrage leveren aan de gezondheid 

van de jeugd in de provincies Groningen, 

Fryslân en Drenthe (waarbij het zwaartepunt 

ligt in en rond de stad Groningen) door 

de jeugd te stimuleren om te bewegen 

en natuurlijk vooral te basketballen. Met 

name buurtgerichte activiteiten van en door 

bewoners kunnen rekenen op een steuntje in 

de rug. Het is de bedoeling dat dit fonds de 

ANBI-status krijgt, zodat het voor een ieder 

mogelijk is met belastingaftrek te schenken 

aan dit fonds. De jaarlijkse bijdrage van 

GasTerra Flames zal bestaan uit een deel van 

de recette van de Play Off-wedstrijden. 
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Ivica Skelin
 coach
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Anjo M
ekel assistent coach



P
R

E
S

E
N

T
A

T
IE

G
ID

S
  2

0
1

3
 - 2

0
1

4

56

Hé!
DONARDat GasTerra Flames niet alleen de top voor ogen heeft, blijkt wel uit het Health Energizers! 

Project. De club is zich bewust van de maatschappelijke functie die ze in Groningen en 

omstreken heeft. Binnen deze rol is aandacht voor de gezondheid van de jeugd essentieel. 

En hierbij gaat het niet alleen om sporten en bewegen, het gaat er ook om de jeugd bewust 

te maken van het belang van een gezonde levensstijl. Daarom is ze, naast de honderden  

“gewone” clinics die ze al jaar en dag verzorgt, een aantal jaren geleden ook begonnen met 

het project Health Energizers!

GasTerra Flames 

basketbal met een 

Health Energizers!

Onder de naam

“GasTerra Flames 

Health Energizers!” 

zorgen we samen voor een 

jeugd die zich bewust is van 

het belang van beweging 

en een gezonde leefstijl.

Health Energizers! Clinics 
GasTerra Flames Health Energizers! organiseert 

gedurende het basketbalseizoen maandelijks een clinic 

met een plaatselijke basketbalclub voor leerlingen van de 

omliggende scholen. Het Huis voor de Sport Groningen 

is hierin een belangrijke partner. De clinic bestaat uit een 

basketbaltraining van spelers en/of coaches van de GasTerra 

Flames. Hierbij staat sport en bewegen centraal, de kinderen 

worden uitgedaagd tot actieve deelname en plezier daarin. 

Vooral de aanwezigheid van de spelers maakt hierbij grote 

indruk op de kinderen, juist ook door hun verhalen over 

wat ze allemaal hebben moeten doen en laten om de top te 

bereiken. Na de clinic volgt een presentatie over gezondheid 

en bewegen, waarbij ook zaken als respect, normen, 

waarden en discipline aan de orde komen. 

Health Energizers! Kamp
In de krokusvakantie biedt GasTerra Flames Health 

Energizers! aan 15 kinderen de gelegenheid om deel te 

nemen aan een basketbalkamp. Dit kamp is vooral bedoeld 

voor kinderen van ouders die een lidmaatschap van een 

sportvereniging niet of nauwelijks kunnen betalen. Ook 

tijdens dit kamp staan sport, bewegen, teamgevoel en een 

gezonde levenstijl centraal. De kampen van de afgelopen 

twee jaar waren voor de deelnemers onvergetelijk.

Health Energizers! Partners
Health Energizers! is altijd op zoek naar partners. 

U kunt met uw bedrijf participeren in Health Energizers! 

en daarmee laten zien dat u 

inhoud geeft aan uw 

maatschappelijke 

verantwoordelijkheid. 
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DONARDe 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.

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
Supporters
vereniging 
Donar

De vereniging werd zestien 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 

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 2013-2014 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 bowlingavond, een reis naar 

Quakenbruck en een afsluitende barbecue 

georganiseerd.

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.
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COMMERCIELE ZAKEN
Basketball en business: 
GasTerra Flames 
verkoopt!

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 alle 

thuiswedstrijden in MartiniPlaza (competitie, 

beker, play-offs en de Europese competitie). 

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, TV scherm in de 

Topsportlounge

•	 	Diverse	businessclubactiviteiten,	

zoals het BBC-basketballtoernooi, 

businessclublunches, Koken met Spelers, 

de BBC-BBQ en een businessclubreis 

naar een Europese stad.

•	 Toegang	tot	het	BBC-portal	op	de	website

•	 	Mogelijkheid	tot	het	bestellen	van	extra	

businesskaarten

•	 	Mogelijkheid	tot	dineren	voor	de	

wedstrijd in Inspirations, het restaurant in 

MartiniPlaza, al dan niet in de vorm van 

een wedstrijdarrangement 

Voor jonge ondernemers is het sinds 2010 

mogelijk om 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. Een BNBC lidmaatschap is 

mogelijk vanaf € 999,- exclusief BTW.

De wedstrijden van GasTerra Flames staan garant voor basketbal op hoog niveau, 

gecombineerd met een flinke dosis gastvrijheid, entertainment, spanning en 

sensatie. De thuiswedstrijden in MartiniPlaza worden dan ook bijgewoond door 

grote aantallen fans – gemiddeld zo’n 3.000 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, gericht op zowel consumenten 

als op de business-to-business markt. 

Een greep uit de opties:

•	 Logovermelding	op	de	wedstrijdkleding

•	 Logovermelding	op	het	speelveld

•	 Boarding	rondom	het	veld	(LED	boarding)

•	 	Spelersbanieren	met	logovermelding	onder	

de speler

•	 	Vlaggen	/	banieren	/	borden	in	de	

basketbalhal

•	 Zeppelin

•	 Sampling	/	flyeren

•	 Wedstrijd-	en	/of	balsponsoring

Relatiebeheer / hospitality

Bent u op zoek naar mogelijkheden om 

uw relatie met uw klanten, leveranciers, 

medewerkers of andere stakeholders te 

versterken? Dan bent u bij GasTerra Flames 

aan het goede adres! De club heeft een zeer 

gevarieerd aanbod aan faciliteiten, waardoor u 

samen met uw gasten een onvergetelijke avond 

topbasketbal kunt beleven.

Allereerst kunt u als lid van de BBC of BNBC 

natuurlijk het hele seizoen door gasten 

meenemen naar de wedstrijd. Daarnaast 

kunt u bij een thuiswedstrijd optreden als 

wedstrijdsponsor. Deze vorm van sponsoring 

combineert voor u relatiebeheer (u kunt 30 

gasten ontvangen op de businesstribune of 100 

op de publiekstribune) met het verkrijgen van 

exposure voor uw organisatie (o.a. advertentie 

in het programmaboekje en vermelding in een 

groot aantal uitingen en op de LED-boarding 

rondom het speelveld).

Health Energizers!

GasTerra Flames is in 2011 in de provincie 

Groningen een project gestart waarmee de 

club jonge kinderen wil stimuleren om meer te 

gaan sporten en bewegen. Tegelijkertijd willen 

we hen bewust maken van het belang van een 

gezonde levensstijl. In de stad en in de drie 

noordelijke provincies namen in het seizoen 

2012-2013 maar liefst 5.500 kinderen deel 

aan 300 reguliere clinics; leerlingen van zowel 

basisscholen als van scholen voor Voortgezet 

Onderwijs. Tevens organiseerde het project 

Health Energizers! in de voorjaarsvakantie 

2013 een tweede basketbalkamp voor 16 

basisschoolkinderen.

Bedrijven kunnen participeren in Health 

Energizers! waarmee ze kunnen laten zien hun 

maatschappelijke verantwoordelijk te willen 

nemen.

Meer informatie over de zakelijke mogelijkheden die GasTerra Flames biedt? 
Neem contact op met GasTerra Flames via 050-7210954 of commercie@GasTerraflames.nl



Donar speelde al in Europa 
in het seizoen 1974/75. 
In de hele historie van Europese 

deelnames wist Donar nooit verder 

te komen dan een tweede ronde, 

waarin steevast van een sterke Zuid-

Europese ploeg werd verloren. Het 

meest succesvolle seizoen is misschien 

wel 2004-2005. Onder leiding van Ton 

Boot mocht de club als MPC Capitals 

de EuroCup in, speelde dat seizoen 

tien wedstrijden en won er toch nog 

drie. Daarna werd nog regelmatig 

gewonnen, maar de poulefase werd nooit 

overleefd. In 2010 mocht het als eerste 

Nederlandse basketbalclub in de 

geschiedenis uitkomen in de voorronde 

van de EuroLeague. Met UNICS Kazan 

als opponent sloegen de Flames zeker 

geen modderfiguur maar victorie was 

toch een brug te ver. De laatste deelname 

was de EuroCup in 2011-2012 met alleen 

verlieswedstrijden. Zodoende dateert de 

laatste Europese overwinning van ‘Donar’ 

alweer van 30 november 2010. De laatste 

winst op vreemde bodem dateert van nog 

veel langer geleden. Op 23 november 

2005 werd er in Israel gewonnen van 

Hapoel Tel Aviv.

Aantal wedstrijden: 58

Gewonnen/verloren: 16/42

Doelsaldo 4348 - 4724
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EuroChallenge:  

een grote 
   uitdaging

De EuroChallenge is qua niveau het derde Europese toernooi. Daarboven bevinden zich nog de 

EuroCup en de EuroLeague. De competitie is ontstaan in 2003 als Europe League op initiatief 

van FIBA Europe. De eerste winnaar was UNICS Kazan. Het toernooi dat verder ging onder 

namen FIBA Euro Cup en vervolgens EuroChallenge, kende grote namen als winnaars: onder 

andere Joventut de Badalona, met o.a. onze landgenoot Henk Norel, Virtus Bologna en huidige 

titelverdediger BC Krasnye Krylia.

De Groningers moeten dit jaar vol aan de bak met tegenstanders KTP Basket uit Finland, 

Pallacanestro Reggiana uit Italië en Okapi Aalstar uit België.

KTP Basket (Finland)
Kotkan Työväen Palloilijat, of kortweg KTP (spreek uit:KooTeePee) genoemd, is een in 1927 

opgerichte sportclub die in Kotka, Finland is gevestigd. De club heeft een voetbalafdeling en een 

basketbalafdeling. De clubkleuren van KTP zijn groen en wit. KTP heeft een lange basketbal traditie. 

Het werd zes keer landskampioen en de nationale basketbalbeker werd negen keer gewonnen. Het 

laatste Finse landskampioenschap van KTP dateert alweer van 1994. De spelers van coach Sami 

Toiviainen spelen hun thuisduels in de Steveco-areena die plaats biedt aan 1.600 toeschouwers.

Pallacanestro Reggiana (Italië)
Pallacanestro Grissin Bon Reggiana is een Italiaanse basketbalclub gevestigd in Reggio Emilia. De 

ploeg was in het seizoen 2004/05 verliezend bekerfinalist en speelde jarenlang in de EuroCup. Het 

team is afgelopen seizoen 2012/13 met succes teruggekeerd in de Lega Basket Serie A en eindigde 

meteen op de zesde plek in de eindklassering. Sinds 1980 speelt het team haar thuiswedstrijden in 

het PalaBigi dat plaats biedt aan 3.800 toeschouwers. Meest opvallende speler is de reus Samuel 

Deguara. Hij meet 2.28 m. en heeft schoenmaat 60. Reggio Emilia is de club waar NBA legende Kobe 

Bryant begon te basketballen omdat zijn vader Joe Bryant bij de club speelde tussen 1989 en 1991.

Okapi Aalstar (België)
Okapi Aalstar is een basketbalclub uit het Belgische Aalst. De club is in 1949 opgericht. De huidige 

ploeg is een voortzetting van Okapi Aalst, dat failliet ging in 2002. Afgelopen seizoen kwalificeerde 

Aalstar zich voor de final 16 in de EuroChallenge. Ook won het de Belgische beker in 2012 voor 

de eerste maal. De club speelt haar thuiswedstrijden in Generali Forum dat plaats biedt aan 2.800 

toeschouwers. De ploeg van de Amerikaanse coach Brad Dean staat bekend om haar fanatieke 

supporters, de Blue Armada. Opvallende speler in de gelederen bij Okapi Aalstar is oud-Capitals 

speler Ian Hanavan.

Hopelijk kunnen we van elk team winnen en laten zien dat Gasterra Flames wel degelijk 

meetelt in de Europese basketbalwereld. Europese wedstrijden blijven toch speciaal en 

wat is er nou mooier dan een bomvolle Martiniplaza!
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Een van de vele koppels die de 

verrichtingen van hun team op de voet 

volgen zijn Okko en Aly. 

“We kwamen vanaf 2004 altijd op tijd om een 

plekje te bemachtigen achter de spelersbank; 

dan kreeg je namelijk ook nog veel reacties 

van de coach mee, de bankjes waren daar wel 

knap waardeloos, een blikgat kreeg je er van, 

maar de plek was geweldig.

Nu is mijn grote hobby fotografie dus vanaf die 

plek kon ik mij uitleven met mijn camera en 

zo heb ik het vastleggen van het spel aardig 

onder de knie gekregen. Toen MartiniPlaza 

veranderd werd met allemaal fijne stoelen 

hebben we al snel plaatsen genomen waarvan 

ik nog steeds mooie plaatjes kan schieten.

Over de sport Basketbal kan ik zeggen:  

het is actie, strijd, kunst, emotie en zo kan ik 

nog wel even doorgaan.

Voor de één is 9 jaar al een hele tijd, voor 

de ander is dat nog niks:

“Aangezien ik zelf dit spelletje ongeveer 50 

jaar heb gespeeld, op diverse niveaus (zelfs 

nog voor Donar in de toenmalige landelijke 1e 

klasse), interesseert en boeit het spelletje 

mij nog steeds en daarom zit ik 

zo goed als altijd bij iedere 

wedstrijd op de tribune. 

Ben ook al jaren 

seizoenkaarthouder 

en lid van de 

supporters-

vereniging. Indien mogelijk ben ik aanwezig 

bij de activiteiten die door de SV worden 

georganiseerd”, zegt Henk.

Je hebt supporters die de wedstrijden 

bezoeken en daar met volle teugen van 

genieten, je hebt er ook die meer willen 

doen dan alleen kijken en aanmoedigen. 

“Ik spaar alles van GasTerra Flames, en praat 

ook vaak met alle spelers. Ze zijn heel aardig 

allemaal. De wedstrijden vind ik spannend.

Ik ga altijd met mama heen, lekker samen met 

zijn tweeën. Tristan, mijn broer, gaat ook mee 

als hij moet dweilen.

En ik mag altijd lekker laat op bed dan. Het 

is heel gezellig bij GasTerra Flames”, zegt 

Caitlin, terwijl haar broer Tristan meldt:”Ik ben 

dweiler bij GasTerra Flames. Soms is het best 

spannend om zomaar het veld op te rennen, 

en ik moet altijd goed opletten.

Ik vind het spel spannend en vol actie.

We kennen veel andere supporters en het 

is heel gezellig. Ik verheug me altijd op een 

nieuwe wedstrijd. Soms ga ik ook met mama 

en Caitlin naar een uitwedstrijd.

De spelers vertellen na afloop altijd dat ze het 

leuk vonden dat we hun steunden. Dat is leuk.

 

Moeder 

Astrid 

kan ook 

niet stilzitten: 

“Ik heb me wel 

eens afgevraagd of 

een avondje Donar wel zo 

ontspannend is. Regelmatig stijgt de bloeddruk 

tot grote hoogtes en zorgt de adrenaline 

ervoor dat je na de wedstrijd moeilijk kunt 

slapen. De spanning, het gevecht om de bal, 

de euforie als er gewonnen wordt en de diepe 

teleurstelling die je voelt na verlies.

Het hoort er allemaal bij en maakt het avondje 

Donar. Verlies hoort bij het spel en als ik zie 

dat er gevochten is voor de overwinning kan ik 

er prima mee leven.

Positiviteit helpt het team het meest denk ik, 

iedereen zijn taak laten doen en dan komt het 

wel in orde volgens mij. Aan ons supporters 

de taak lijnrecht achter het team en coach te 

gaan staan, dan zijn we echt de zesde man en 

steunen we het team.

Verder is de Juniorclub van GasTerra Flames 

mijn grote passie. Ik zie hoe mijn kinderen 

genieten van GasTerra Flames en hoop dat 

meer kinderen dit kunnen ervaren.

We doen ons best er een bloeiende fanclub 

voor kinderen van te maken, en dat lukt (al 

zeg ik het zelf). Voor kinderen zijn de spelers 

helden, ze kijken letterlijk tegen hen op. 

En onze spelers zijn altijd geweldig met de 

kinderen.”

Allemaal zijn ze erg begaan met hun club. 

Bij een enkeling gaat dat nog iets dieper: “Ik 

merk dat ik mijn gevoelens voor de club (heb 

ze net geprobeerd uit te schrijven) enkel op 

een manier kan verwoorden die ik niet zo 

maar met iedereen wil delen; ik word er bijna 

emotioneel van.”

Dat kunnen wij ons goed voorstellen.

Supporters zijn er in soorten en maten. We kennen onder andere de 

voetbalhooligans, de oude mannen die elke training volgen, de families die 

een “Avondje Donar” beleven en het bioscooppubliek.

Bij de thuiswedstrijden van GasTerra Flames worden de tribunes bevolkt  

door gemiddeld dik drieduizend eveneens zeer uiteenlopende figuren.  

Hun voornaamste overeenkomst is het feit dat ze gek zijn 

op hun Donar. Om iets meer te weten te komen over 

hun beleving van de wedstrijden en alles daaromheen 

stellen we hier een aantal van hen aan u voor.

Supporters
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Al achttien seizoenen verzorgt de dansgroep van 

Lenie Waasdorp de cheerleading bij GasTerra Flames.  

Dit jaar onder de naam Phoenix Flames. En mocht je denken 

dat het zo langzamerhand gaat vervelen, nou dan heb je het 

goed mis. Lenie is nog altijd messcherp en het publiek in 

MartiniPlaza klapt soms harder voor de pauzenummers 

dan voor de hoofdact. 

En dat zegt meer over de Phoenix Flames dan over 

GasTerra Flames! Hun geheim? Constant vernieuwen, 

hard trainen en steeds op zoek naar nieuwe uitdagingen. 

Want GasTerra Flames is niet het enige podium waarop 

de dames van de Phoenix Flames te zien zijn. Er wordt 

opgetreden van Sjanghai tot Bottrop, van Groningen 

tot Delfzijl. Van basketbalwedstrijden tot jazzdance 

contests, van enorme events tot bescheiden feestjes. 

Al die variatie zorgt voor een permanente drive om 

te vernieuwen. Daarbij laten ze zich natuurlijk ook 

inspireren door voorbeelden uit de NBA zoals de 

Luvabulls.

Dit jaar zijn er veel nieuwe gezichten. Want ook dansen 

is topsport en dus stroomt er regelmatig talentvolle 

jeugd door. De gemiddelde leeftijd is begin twintig, de 

jongste is zestien en de oudste is dertig jaar. 

Lenie haar eigen leeftijd is een goed bewaard geheim. 

De dames hebben meestal een achtergrond in ballet, 

gymnastiek of turnen. En dat kun je zien.

Er wordt hard getraind. In de aanloop naar het nieuwe 

seizoen vier keer in de week en tijdens het seizoen twee 

keer. Daarnaast treden de Phoenix Flames gemiddeld 

zo’n twee keer in de week op dus je moet wel echt 

enorm gemotiveerd zijn om dat allemaal vol te houden 

naast je school of werk. Maar niet iedereen is altijd 

beschikbaar en daarom bestaat het team uit twintig 

leden, waarvan er bij wedstrijden van GasTerra Flames 

altijd tien op de vloer aanwezig zijn.

De meiden vinden het altijd weer een prachtige ervaring 

om op te treden in MartiniPlaza. De reacties van het 

publiek tijdens en na de wedstrijd zijn enorm positief. 

En ook heel netjes, dus geen bedenkelijke opmerkingen 

of ranzig gedrag. Basketbal onderscheidt zich daarmee 

van veel andere gelegenheden en dat moeten we vooral 

ook zo houden.

Op een gameday zijn de dames al uren voor aanvang 

van de wedstrijd bezig met de make-up, de play-list 

en met de line-up van de verschillende dansjes. Echte 

topsport dus. En dat zie je en voel je. Vaak halen ze ons 

als publiek ook uit een dipje en zorgen ze op die manier 

dat het avondje Donar een schitterende belevenis is en 

blijft!

Dance 
till you drop
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We kennen je natuurlijk vrijwel allemaal 

van je succesvolle jaren bij GasTerra 

Flames en velen hebben je op afstand 

gevolgd tijdens je verblijf in Duitsland. 

Maar wat doe je tegenwoordig eigenlijk 

allemaal?

Ik woon en werk weer in Groningen en 

geniet met volle teugen dat ik weer thuis 

ben. Ik ben aangesteld als hoofdcoach 

van het RTC Noord en werk af en toe 

voor de Hanzehogeschool. Daarnaast 

geef ik workshops en lezingen voor het 

bedrijfsleven, samen met mijn goede 

vrienden Hubert de Groot van Beljon + 

Westerterp, en ook met Jakob Zwinderman 

van Sherpas projects. Zo is mijn agenda al 

weer tamelijk vol geworden.

Je aanstelling bij het RTC Noord was 

voor veel mensen een verrassing. 

Waarom heb je daar ja op gezegd?

Omdat het opleiden van jeugd tot 

topbasketballer (in Nederland zelf) de 

absolute prioriteit nummer één voor de 

ontwikkeling van basketbal in Nederland 

is. Daarnaast was het vooruitzicht van 

samenwerken met Hein Gerd Triemstra 

en Jack Keijzer een grote plus; die hebben 

namelijk verstand van zaken en de juiste 

motivatie.

Wat is het doel van RTC Noord en wat 

doet het dan in de dagelijkse praktijk?

Jonge basketballers opleiden tot topspelers. 

We verzorgen 9 trainingen per week 

en bieden een zo compleet mogelijk 

opleidingstraject aan. We werken volgens 

een zorgvuldig gekozen opleidingsplan, 

met een eenduidige methodiek. Daarnaast 

spelen de kinderen één competitiewedstrijd 

per week, wat natuurlijk ook weer een 

ontwikkelmoment is. Alle teams worden 

gecoacht door enthousiaste, jonge coaches 

die allemaal onze doelstelling onderschrijven.

Wat denk jij persoonlijk toe te kunnen 

voegen bij het RTC en hoe gaan we 

daarvan de resultaten zien?

Ik heb veel ervaring en heb bij de 

internationale topopleidingen rondgekeken, 

zowel in Zuid- Europa, in Noordoost Europa 

als in de Verenigde Staten. Ik denk dat we 

in Nederland ook een geheel eigen stijl van 

opleiden kunnen ontwikkelen, net als in het 

voetbal en het hockey. Daaraan ga ik een 

steentje bijdragen.

Er staat binnen de club GasTerra Flames 

en RTC Noord samen behoorlijk wat 

deskundigheid en ervaring. Hoe zie jij de 

samenwerking tussen al die mensen?

We bevinden ons allebei in Groningen, 

een stad met een echte basketbalcultuur. 

Het zou mooi zijn als we over een aantal 

jaren in hetzelfde trainingscentrum zouden 

hebben: hal, krachttraining, kantoren en 

dergelijke, alles onder één dak. Dat er 

meer Groninger spelers in de noordelijke 

topteams, en met name in Flames, komen 

te spelen is vanzelfsprekend een belangrijk 

doel. Maar waarom niet verder kijken? 

We willen uiteindelijk ook internationale 

topspelers voortbrengen. Groningen moet 

een opleidingsinstituut met faam tot over de 

landsgrenzen worden.

Waar staat het basketbal in Groningen 

en Nederland over 10 jaar naar jouw 

gevoel?

Doordat er eindelijk niet zoveel buitenlanders 

in de topcompetitie mogen spelen, worden 

de clubs wel gedwongen om meer in 

opleiden te investeren. Dit is een hele goede 

zaak en het zal een positieve ontwikkeling 

hebben op de basketbalcultuur in zijn geheel. 

Finland vormt wat dat betreft een mooi 

voorbeeld: al jaren is het aantal Amerikanen 

beperkt en het Nationale Team speelt nu 

constant op een hoog Europees niveau mee. 

Het wordt zo langzaam aan een subtop land. 

Als we in Nederland onze eigen talenten 

gaan opleiden en ze niet voortdurend laten 

lopen of wegkapen, kunnen wij ook naar dat 

niveau. Groningen zal daarin een voortrekker 

moeten zijn: Flames als absolute topclub in 

de nationale competitie - dus met titels - en 

verrassende deelnemer aan de Europese 

competities en wij bij het RTC als het meest 

vooruitstrevende opleidingsinstituut. Dit is 

zeker mogelijk.

Marco van den Berg:  

Groningen moet een 
opleidingsinstituut 
met faam 
tot over de lands-
grenzen worden.
 

De leiding van het “RTC Noord” 

is sinds dit jaar in handen van 

Marco van den Berg. 

Een nieuwe stap, zowel voor 

de coach als voor het RTC.
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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


