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COMING TOGETHER 
IS A BEGINNING; 
KEEPING TOGETHER 
IS PROGRESS;  
wORKING TOGETHER 
IS SUCCESS!

Maar voor een ambitieuze voorzitter als ik ben is dit niet genoeg. 
Vandaar dat ik vind dat we alleen nog maar het eerste zinnetje 
van de tekst in de kop hebben bereikt. We moeten verder door-
groeien in alle facetten binnen de vereniging. De wereld om ons 
heen verandert en dus moeten we mee veranderen. Social media 
heeft de wijze van communicatie met elkaar volledig veranderd 
en dat betekent dat we hier ook op moeten inspelen. Bedrijven 
vragen terecht iets van ons terug als ze ons willen sponsoren 
en de tijd van “suikeroompjes” is voorbij. Actieve acquisitie en 
relatiebeheer is in deze tijd onontbeerlijk. Daaronder valt ook een 
actieve houding en communicatie met de gemeente en provin-
cie. Als zij de ambitie hebben om sportstad van Nederland te 
worden moeten wij hen helpen om daar invulling aan te geven. 
Dat biedt kansen voor ons en alle topclubs in en rondom de stad. 
Het initiatief van de Energy Valley Top Club om het aantal clubs 
te verbreden naar zes, betekent dat we vanuit een gezamenlijke 
visie een krachtig instrument hebben om het topsportklimaat 
naar een hoger plan te tillen.

Dan ons grootste goed of ‘goud’: onze supporters. Het tweede 
zinnetje in de kop is voor jullie bedoeld. Wederzijds respect, 
open dialoog, vertrouwen in elkaar en samen het doel voor ogen 
houden sta ik voor. Ik heb in de afgelopen drie weken alleen 
maar mensen ontmoet die bijna dag en nacht bezig zijn om alles 

rondom het team en de wedstrijden te regelen. Dat heb ik ook 
gemerkt toen ik kennis maakte met de supportersvereniging.  
MartiniPlaza moet elke wedstrijd vanaf de eerste minuut een 
blauw/witte tsunami zijn waar de tegenstander het gevoel heeft 
dat ze tegen zes spelers in het veld staan!

En dan onze trots: Het team en de begeleiding. Onze hoofdcoach 
heeft de ambitie niet voor niets uitgesproken: we gaan voor drie 
prijzen! Met het behoud van belangrijke spelers zoals Jason, 
Lance, Chase, Tjoe, Sean, Daan en Bas is het team verder  
versterkt met topspelers met ervaring en in de breedte om het 
volle programma aan te kunnen. We willen Europa in en willen 
ook laten zien dat we niet alleen voor de statistieken mee doen.

Als we als bestuur, staf, vrijwilligers, supporters en team eenheid 
weten te behouden en achter elkaar blijven staan dan is het 
laatste zinnetje een uitvloeisel hier van.

Ik wens allen een prachtig basketbaljaar toe en hoop met jullie 
te mogen eindigen op de plek in Groningen die zo bekend is in 
Nederland: De Grote Markt! 

Jannes Stokroos,  
Voorzitter Donar

Vorig jaar is het begrip #Together geïntroduceerd als verwoording wat we 
binnen de club willen bereiken en uitstralen. Als nieuwe voorzitter wil ook ik 
de waardering uitspreken naar alle bestuursleden, staf, vrijwilligers, suppor-
ters en BBC-leden voor het werk van de afgelopen jaren om van Donar weer 
een financieel gezonde vereniging te maken waar we trots op kunnen zijn. 
Onder leiding van Gert Kiel is dit doel bereikt en deze uitdaging volbracht. 
Onze dank en waardering aan Gert hiervoor is erg groot!

vOORZITTER JANNES STOKROOS

De combinatie van gas en  

hernieuwbare energiebronnen 

houdt onze energievoorziening 

stabiel en efficiënt

Gas

maakt de

energietransitie 

mogelijk



1

2

3

INHOUDS
OPGAve
vOORwOORD

CLUBINFORMATIE

ENERGY vALLEY TOPCLUB

KAARTvERKOOP

SPEELSCHEMA 2016-2017

BASKETBALL ACADEMY RTC NOORD

INTERvIEw ERIK BRAAL

SPONSOREN

BUSINESSCLUB LEDEN

JUNIOR CLUB

TEAM/STAFF

INTERvIEw SEAN CUNNINGHAM

MARTINIPLAZA, HUIS vAN DONAR

INTERvIEw ARvIN SLAGTER

EvTC: FC GRONINGEN

EvTC: NIC./ALFA-COLLEGE

EvTC: ABIANT LYCURGUS

INTERvIEw TJOE DE PAULA

TEAMFOTO

INTERvIEw TIM HOEvE

INTERvIEw JASON & LANCE

DONARMUSEUM

INTERvIEw BAS vEENSTRA

INTERvIEw DREw SMITH

GRONINGEN AIRPORT EELDE

INTERvIEw DRAGO PAŠALIC

INTERvIEw CHASE FIELER

DONAR FONDS

Sv DONAR

EvTC: GIJS GRONINGEN

EvTC: GHHC HOCKEY

DONAR IN EUROPA

INTERvIEw STEFAN MLADENOvIC

INTERvIEw ANJO MEKEL

DUTCH TALENT LEAGUE

STARTUP ASSIST

BASKETBAL IN BUSINESS

3

6

9

10

11

13

14

16

17

18

19

20

23

24

27

28

29

30

32

34

36

39

40

42

45

46

48

50

51

52

53

54

56

59

60

62

63

OPMAAK: STUDIO PARAAT, DRUK: wM vEENSTRA



CLUBINFORMATIE
DONAR  

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

STICHTING PROF BASKETBAL GRONINGEN  

Opgericht: 9 mei 2008

CLUBTENUE

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

CLUBKLEUREN

wit-blauw

CAPACITEIT MARTINIPLAZA

4.340 plaatsen

AANvANG THUISwEDSTRIJDEN

midweeks 19.30 uur
zaterdag 19.30 uur
zondag 15.00 uur

ACCOMMODATIES

MARTINIPLAZA

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

wILLEM ALEXANDER SPORTHAL

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

 

MARTINIPLAZA, HUIS vAN DONAR

Donar speelt haar thuiswedstrijden in MartiniPlaza met een capaciteit 
van 4.340 zitplaatsen aan de Leonard Springerlaan 2, 9727 KB  
Groningen. 

MANAGEMENTBUREAU  

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

BEREIKBAARHEID MET EIGEN vERvOER & 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.

BEREIKBAARHEID MET OPENBAAR vERvOER

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

ORGANISATIE

BESTUUR SPBG 
 
vOORZITTER 
JANNES STOKROOS 
 
SECRETARIS, JEUGDZAKEN EN  
(wAARNEMEND) PENNINGMEESTER 
GERT-JAN SwAvING

TECHNISCHE ZAKEN 
MARTIN DE vRIES

COMMERCIËLE ZAKEN 
MARIEKE ABBINK

FINANCIEEL ADvISEUR 
 
RONALD ARKEMA 
 
 
MANAGEMENTBUREAU 
 
wEDSTRIJDORGANISATIE/ 
JUNIOR CLUB 
Hayo Bijl 
 
COMMERCIËLE ZAKEN 
PETER vAN DER MOLEN

COMMUNICATIE ADvISEUR/PERSCHEF 
HINK JAN APOTHEKER 
 
CLINICS 
BEN wIERSEMA 
ATA EINOLHAGH 
 
STAGIAIR 
KIM KNOLLEMA 
SIMONE EGGENS
BRENDAN STEGEHUIS

COMMUNICATIECOMMISSIE 
 
GAAIKE EUwEMA 
HINK JAN APOTHEKER
BEN KAH
MARTIN KUIZENGA
ADRIAAN vAN DEN BRINK
GERT-JAN SwAvING
HAYO BIJL

BBC ACTIvITEITENCOMMISSIE 
 
PETER vAN DER MOLEN 
MARIEKE ABBINK  
ALIDA ZwERvER 
MAAIKE DE vRIES 
ERIK GREvEN
Ruurd vOORNEvELD

ENTERTAINMENTCOMMISSIE 
 
MARTIN KUIZENGA  
CHEERLEADERS
DENNIS vAN DER SLUIJS 
ARNOUD vAN NISPEN 
CHANTAL DE BOER 
STOFFEL vAN DER wILK
HAYO BIJL
RONALD ARKEMA
THUNDER

MARKETINGCOMMISSIE 
 
MARIEKE ABBINK  
PETER vAN DER MOLEN 
GERT vOS
HINK JAN APOTHEKER 
DIMITRI REINING 
GERT HOEKSTRA 
MARIEKE vOS 

REDACTIE PROGRAMMABOEKJE 
 
BEN KAH
GAAIKE EUwEMA
ADRIAAN vAN DEN BRINK
SIDNEY MEULEMA
JAN wEEBER
MARION ARENDS

STARTUP ASSIST 
 
MARIEKE ABBINK
PETER vAN DER MOLEN
JENNIFER wICHERS
ARvIN SLAGTER

CREw 
 
ROBIN ALKEMA
HINK JAN APOTHEKER
BENJAMIN ARATUAMAN
YOUNES BAHBOUH
MYRIAM BIJSTRA
MARIJE BIJSTRA
MARGRIET BOLHUIS
MATTY BOLHUIS
ALIE BOTESCU
ADRIAAN vAN DEN BRINK
wILNA DE BRUIN
CHRISTA BUURMEIJER
BERT DEELMAN
ROGIER DEELMAN
ELINE DOLS
MIRSAD EKIC
ROEL ELLENS
GAAIKE EUwEMA
MONIQUE GIBCUS
QUINCEY GIBCUS
NANCY vAN GILS
MICHA HAAN
CAROLINE HEIJMAN
JAN HELBIG
EvA HIJSTEK
CHRISTA HOOGERvORST 
-NUYTEN

FRANKA HUIZING
MARIËT IJSSELDIJK
SANDRA JUTTE
BEN KAH
ADRIAAN KLEINBERGEN
CHRISTIAAN DE KLEINE
GEERT KOERTS
HELMA KOERTS
HENK KOL
KIRSTEN KOORENHOF
MARTE KOORENHOF
BART KRUIZINGA
MARTIN KUIZENGA
BERT LANGEDIJK
EDDY LIGEON
SHIOBAN LO
ARNOLD MEIJER
JULIAN MEIJER
RENATE MIEDEMA
LUC MULDER
ERwIN MULDER
RYAN NEEDE
CELESTE OLTHUIS
HENK vAN PLATERINGEN
HENK POSTEMA

CHIMENE POTKAMP
YvO REGEER
EvA REINDERS
MAIKEL SCHUT
BRENDAN STEGEHUIS
DENNIS vAN DER SLUIJS
BERTIE SMIT
JACCO SMIT
LINDA SMIT
MAUD SMIT
GERDA UDEMA
MARLOES vEENSTRA
DANNY vAN vELZEN
TRISTAN vLEDDERMAN
ASTRID vLEDDERMAN
ESTER vOS
INGE vOS
JAN DE vRIES
CARLIJNE DE vRIES
JAN wEEBER
TEUN wESTERHUIS
FRANK wIERINGA
PATRICK wIND
CORA ZUMKEHR
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ERELEDEN 
 
HILBRAND AUSEMA  SINDS 1981-1982 
JOHAN vAN LAAR   SINDS 1983-1984
KOR KOOI   SINDS 1998-1999
ROB SCHUUR   SINDS 2012-2013 

LID vAN vERDIENSTE
 
HILBRAND AUSEMA  SINDS 2013-2014 
HINK JAN APOTHEKER  SINDS 2013-2014
JAN DE vRIES   SINDS 2014-2015
EDDY LIGEON    SINDS 2015-2016
MARTE KOORENHOF    SINDS 2015-2016
CAROLINE HEIJMAN    SINDS 2015-2016
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ENERGY vALLEY TOPCLUB 
De Energy Valley Topclub staat voor teamwork!  
Het doel van de Energy Valley Topclub is om zoveel 
mogelijk mensen te betrekken bij energie en transitie 
door ze met elkaar te verbinden en kennis te delen. 
Daarvoor werkt de Energy Valley Topclub samen met 
de Groninger kennisinstellingen zoals de Energy  
Academy Europe, de RUG, Hanzehogeschool en  
Noorderpoort, en ook met maatschappelijke organi-
saties; al deze partijen maken gebruik van elkaars 
kracht om energie en duurzaamheid onder de  
aandacht te brengen, vooral bij de jeugd.

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

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

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

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

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

SAMEN DUURZAAM AAN DE TOP!

Meer informatie over de Energy Valley Topclub  
en haar projecten treft u aan op www.evtc.nl.

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

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

Burned Basketball Utrecht
Lange Koestraat 41
3511 RM Utrecht
Nederland
+ 31 (0)30 - 23 80 060
info@burnedbasketball.com



2016-2017

BUSINESSCARD
*ONDER vOORBEHOUD vAN HET HALEN vAN DEZE SPEELRONDE

SPEELSCHEMA 

2016-2017

TIJD

TIJD

THUIS

THUIS

UIT

UIT

DUTCH BASKETBALL League

ALL STAR GAME

START PLAYOFFS

19-02-2017

15-04-2017

FIBA EUROPE CUP

SUPERCUP

NBB BEKER

za 08-10-16 20:00 SHOOTERS DEN BOSCH DONAR

za 15-10-16 20:00 BASKETBALL STARS wEERT DONAR

do 20-10-16 20:30 BC APOLLO AMSTERDAM DONAR

zo 23-10-16 17:30 DONAR ARIS LEEUwARDEN

za 29-10-16 19:30 DONAR ZZ LEIDEN

za 05-11-16 14:00 LANDSTEDE BASKETBAL DONAR

zo 13-11-16 15:00 DONAR FORwARD LEASE R’DAM BB

za 19-11-16 19:30 DONAR SHOOTERS DEN BOSCH

za 26-11-16 20:00 ARIS LEEUwARDEN DONAR

do 01-12-16 19:30 DONAR BASKETBALL STARS wEERT

za 03-12-16 19:30 DONAR BC APOLLO AMSTERDAM

za 10-12-16 20:00 ZZ LEIDEN DONAR

za 17-12-16 19:30 DONAR LANDSTEDE BASKETBAL

za 07-01-17 20:00 FORwARD LEASE R’DAM BB DONAR

za 14-01-17 19:30 DONAR ZZ LEIDEN

za 21-01-17 19:30 LANDSTEDE BASKETBAL DONAR

za 28-01-17 19:30 DONAR BC APOLLO AMSTERDAM

za 04-02-17 19:30 DONAR SHOOTERS DEN BOSCH

za 11-02-17 20:00 ARIS LEEUwARDEN DONAR

do 16-02-17 19:30 DONAR BASKETBALL STARS wEERT

za 25-02-17 20:00 FORwARD LEASE R’DAM BB DONAR

za 04-03-17 20:00 ZZ LEIDEN DONAR 

za 11-03-17 16:00 SHOOTERS DEN BOSCH DONAR

za 18-03-17 20:00 BC APOLLO AMSTERDAM DONAR

za 25-03-17 19:30 DONAR LANDSTEDE BASKETBAL

do 30-03-17 19:30 DONAR ARIS LEEUWARDEN

do 06-04-17 20:00 BASKETBALL STARS wEERT DONAR

za 08-04-17 20:00 DONAR FORwARD LEASE R’DAM BB

wO 19-10-16 20:00 DONAR BCM GRAvELINES (FR)

Di 25-10-16 20:00 LIMBURG UTD (BE) DONAR

Di 01-11-16 19:30 DONAR EGIS KÖRMEND (HU)

wO 09-11-16 20:00 BCM GRAvELINES (FR) DONAR

DI 15-11-16 19:30 DONAR LIMBURG UTD (BE)

wO 23-11-16 18:00 EGIS KÖRMEND (HU) DONAR

ZA 01-10-16 19:30 DONAR SHOOTERS DEN BOSCH

N.N.B N.N.B SHOOTERS DEN BOSCH DONAR

DATUM

DATUM

DATUM

DATUM

TIJD

TIJD

TIJD

TIJD

THUIS

THUIS

THUIS

THUIS

UIT

UIT

UIT

UIT

BASKETBALLBASKETBALLBASKETBALL

BASKETBALLBASKETBALLBASKETBALL
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2016-2017

2016-2017

BUSINESSCARD

FAMILIEKAART COMPETITIE

GEZINSKAART 2 OUDERS + 1 KIND 22,50

2 OUDERS EN 2 KINDEREN 28,50

2 OUDERS EN 3 KINDEREN 34,50

2 OUDERS EN 4 KINDEREN 40,50

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

GEZINSKAART 1 OUDER + 1 KIND 17,50

1 OUDER EN 2 KINDEREN 23,50

1 OUDER EN 3 KINDEREN 29,50

1 OUDER EN 4 KINDEREN 35,50

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

KAARTvERKOOP
•  SEIZOENKAARTEN  

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

•  losse KAARTEN  
Voor elke wedstrijd in MartiniPlaza worden er losse kaarten 
verkocht. De losse kaartverkoop verloopt via www.donar.nl,  
de theaterkassa van MartiniPlaza en de avondkassa vooraf-
gaande aan de wedstrijd (voor kaarten aan de kassa betaalt  
u een toeslag van €1,-).

•  FAMILIE KAARTEN  
De entreekaart voor het hele gezin. Deze kaart is zowel in de 
voorverkoop als aan de kassa te verkrijgen. Familiekaarten zijn 
geldig voor bekerwedstrijden (m.u.v. de finale) en competitie-
wedstrijden, maar niet voor de Play Offs.

•  Passe partout EuroPE cup 
Voor de drie wedstrijden in de poulefase van de Europe Cup 
kan een aantrekkelijk geprijsde passe partout worden aange-
schaft. Daarnaast zijn er ook losse kaarten te koop. De passe 
partouts kunnen via de website worden gekocht. Passe partout 
geeft seizoenkaarthouders recht op hun eigen plaats. 

LOSSE vERKOOP 
INTERNET
U kunt via onze website altijd een ticket 
kopen voor de eerstvolgende vier wedstrij-
den. 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. 
•  Trouwe bezoekers worden via onze 

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

AvONDKASSA
Natuurlijk kunt u op de wedstrijddag van-
af één uur voor aanvang van de wedstrijd 
ook kaartjes aan de kassa kopen. Voor een 

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

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

PRIJZEN* SEIZOEN-
KAART

LOSSE KAART 
COMPETITIE + 
NBB BEKER

LOSSE KAART 
PLAY OFFS

KwART FINALE

LOSSE KAART 
PLAY OFFS

HALvE FINALE

LOSSE KAART 
PLAY OFFS

FINALE

vOLwASSEN 190,- 14,- 16,- 19,- 22,-

STUDENT 145,- 14,- 16,- 19,- 22,-

JEUGD T/M 17 JAAR 85,- 7,50 7,50 9,50 11,50

FIBA  
EUROPE CUP*

PASSE PARTOUT
3 wEDSTRIJDEN

LOSSE  
KAART

vOLwASSEN 25,- 11,-

JEUGD T/M 17 JAAR 15,- 6,50

SPEELSCHEMA 

2016-2017

TIJD

TIJD

THUIS

THUIS

UIT

UIT

DUTCH BASKETBALL League

ALL STAR GAME

START PLAYOFFS

19-02-2017

15-04-2017

FIBA EUROPE CUP

SUPERCUP

NBB BEKER

za 08-10-16 20:00 SHOOTERS DEN BOSCH DONAR

za 15-10-16 20:00 BASKETBALL STARS wEERT DONAR

do 20-10-16 20:30 BC APOLLO AMSTERDAM DONAR

zo 23-10-16 17:30 DONAR ARIS LEEUwARDEN

za 29-10-16 19:30 DONAR ZZ LEIDEN

za 05-11-16 14:00 LANDSTEDE BASKETBAL DONAR

zo 13-11-16 15:00 DONAR FORwARD LEASE R’DAM BB

za 19-11-16 19:30 DONAR SHOOTERS DEN BOSCH

za 26-11-16 20:00 ARIS LEEUwARDEN DONAR

do 01-12-16 19:30 DONAR BASKETBALL STARS wEERT

za 03-12-16 19:30 DONAR BC APOLLO AMSTERDAM

za 10-12-16 20:00 ZZ LEIDEN DONAR

za 17-12-16 19:30 DONAR LANDSTEDE BASKETBAL

za 07-01-17 20:00 FORwARD LEASE R’DAM BB DONAR

za 14-01-17 19:30 DONAR ZZ LEIDEN

za 21-01-17 19:30 LANDSTEDE BASKETBAL DONAR

za 28-01-17 19:30 DONAR BC APOLLO AMSTERDAM

za 04-02-17 19:30 DONAR SHOOTERS DEN BOSCH

za 11-02-17 20:00 ARIS LEEUwARDEN DONAR

do 16-02-17 19:30 DONAR BASKETBALL STARS wEERT

za 25-02-17 20:00 FORwARD LEASE R’DAM BB DONAR

za 04-03-17 20:00 ZZ LEIDEN DONAR 

za 11-03-17 16:00 SHOOTERS DEN BOSCH DONAR

za 18-03-17 20:00 BC APOLLO AMSTERDAM DONAR

za 25-03-17 19:30 DONAR LANDSTEDE BASKETBAL

do 30-03-17 19:30 DONAR ARIS LEEUWARDEN

do 06-04-17 20:00 BASKETBALL STARS wEERT DONAR

za 08-04-17 20:00 DONAR FORwARD LEASE R’DAM BB

wO 19-10-16 20:00 DONAR BCM GRAvELINES (FR)

Di 25-10-16 20:00 LIMBURG UTD (BE) DONAR

Di 01-11-16 19:30 DONAR EGIS KÖRMEND (HU)

wO 09-11-16 20:00 BCM GRAvELINES (FR) DONAR

DI 15-11-16 19:30 DONAR LIMBURG UTD (BE)

wO 23-11-16 18:00 EGIS KÖRMEND (HU) DONAR

ZA 01-10-16 19:30 DONAR SHOOTERS DEN BOSCH

N.N.B N.N.B SHOOTERS DEN BOSCH DONAR

DATUM

DATUM

DATUM

DATUM

TIJD

TIJD

TIJD

TIJD

THUIS

THUIS

THUIS

THUIS

UIT

UIT

UIT

UIT

BASKETBALLBASKETBALLBASKETBALL

BASKETBALLBASKETBALLBASKETBALL

Donar biedt verschillende soorten kaarten aan.
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* Voor seizoenkaarten en passe partouts 
geldt een korting in de voorverkoop.
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RTC NOORD
BASKETBALL ACADEMY

ANNE vAN DIJK

HISTORIE RTC
In Groningen zijn in het verleden vele goede voorbeelden van 
basketbalopleidingen opgezet: Donar-kids, Zernike schoolteam, 
Talentencentrum, Basketbalschool en de Basketbalklas. 
In 2011 vonden vijf heren (Martin de Vries, Jack Keijzer,  
Rob Nieboer, Bart Prak en Hein Gerd Triemstra) dat de tijd rijp 
was om met deze ervaringen het ultieme opleidingsmodel neer te 
zetten: een Regionaal Training Centrum voor regio Noord. 
De driehoek met daarin de elementen gezin, school en sport 
werden en zijn nog steeds de belangrijke pijlers om de ontwikke-
ling van een talent centraal te stellen. Want, vonden de oprich-
ters van BA RTC Noord, alleen met een goede samenwerking en 
afstemming binnen deze driehoek is het opleiden naar de top 
mogelijk. Na de start 2011 is BA RTC Noord uitgegroeid tot een 
volwaardig trainingscentrum met ongeveer 60 jonge topsporters 
in de leeftijd van 12 tot en met 18 jaar, die spelen in de hoogste 
nationale competities en internationale ervaringen op doen.
Vanaf de oprichting tot heden neemt de Topsport Talent School 
van het Werkmancollege het voortouw in het aanbieden van een 
ideaal schoolprogramma: de sport staat centraal en het school-
programma past zich aan.

RTC-TRAININGEN 
Het uitgebreide trainingsrooster biedt de talenten de mogelijk-
heid om maximaal 10 keer per week te trainen. Voorafgaand aan 
de lessen op school wordt drie tot vijf keer in de ochtend  
getraind, op de middagen vijf maal en op de zondagochtend 
wordt een schottraining gegeven. Uitgangspunt is dat de leer-
lingen/spelers uiterlijk om 18.30 uur met hun programma klaar 
zijn en naar huis kunnen. In het trainingsprogramma komen 
alle technische, fysieke, tactische en mentale aspecten van het 
basketballspel aan bod. De schat aan kennis en ervaring met 
Europees topbasketball, waarover de ervaren trainersstaff be-
schikt, wordt overgebracht en vertaald naar het aanbod aan onze 
jonge talenten. Minimaal een keer per jaar laten we de talenten 
middels een internationale trainingsweek kennismaken met het 
basketballniveau in een van de basketbal-voorbeeldlanden van 
Europa. BA RTC Noord heeft onder andere trainingsweken gehad 
in Servië, Litouwen, Duitsland en Spanje.

RTC-TRAINERS
Onze enthousiaste trainersstaff wordt begeleid door de ervaren 
hoofdcoach, Anne van Dijk. De trainingsopzet van BA RTC Noord 
zorgt er voor, dat niet alleen de ontwikkeling van de spelers maar 
ook die van de trainers de nodige aandacht krijgt. Alle betrokke-
nen zorgen er voor dat met hard werken en geduld in de toe-
komst nog meer talent de stap naar de top kan maken.
BA RTC Noord is trots op haar trainersstaff. Zij zijn dagelijks 
enthousiast bezig met de ontwikkeling van onze talenten. Een 
aantal van onze trainers is ook actief bij de nationale selecties 
(Hein Gerd Triemstra, Bea Vennema en Anne van Dijk). Hierdoor 
weten we steeds beter wat er voor nodig is om de top te kunnen 
bereiken.

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

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

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

BASKETBALSCHOOL TOT 13 JAAR
Om alvast te “ruiken” aan de Basketball Academy, kunnen 
kinderen van 9 tot 13 jaar komen trainen op de basketbalschool 
van het BA RTC Noord. Elke zondagochtend van 10.00 uur - 
11.30 uur wordt getraind in sporthal Vinkhuizen, Radiumstraat 
150 te Groningen. Onder leiding van de BA RTC trainers wordt 
getraind op het verbeteren van de basistechnieken. Bijna alle 
BA RTC Noord spelers en speelsters hebben een of meerdere 
jaren deelgenomen aan de basketbalschool op de zondag.
De basketbalschool is ook een initiatief van BA RTC Noord 
om elk kind-talent de mogelijkheid te geven zichzelf beter te 
ontwikkelen.
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KAMPIOENSBOEK 2015-2016
Hèt Kampioensboek van Donar, een must have voor elke 
Donar-fan! Een prachtig vormgegeven boek, met meer dan 
100 pagina’s vol unieke verhalen en foto’s over het 5e 
kampioenschap in de historie van Donar! Voor deze editie is 
zelfs een speciale kampioensstrip ontwikkeld.

Bestel ‘m snel* via: bit.ly/KampioensboekDonar

* Het boek is slechts tijdelijk verkrijgbaar. 
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HET ZOU GEwELDIG ZIJN ALS 

DONAR NAAM 
MAAKT IN EUROPA
De hoofdcoach van Donar, Erik Braal, is geboren 
in Dordrecht in 1971. In die tijd speelde het 
Dordtse Frisol Rowic nog in de eredivisie basket-
bal, maar daar kreeg de nog jonge Braal nog niet 
veel van mee. Hij woonde namelijk in Zwijndrecht, 
alwaar hij zijn energie trachtte kwijt te raken op de 
tennisbaan. Het waren vriendjes van de basketbal-
vereniging in Werkendam, die hem mee naar het 
basketbal brachten. Als junior speelde hij tot in de 
promotiedivisie mee met o.a. Kees Akerboom sr, 
Cock van de Lagemaat en Herbert Camero. Daarna 
promoveerde het team naar de eredivisie onder de 
naam Image Center Hank.

Hij trainde aanvankelijk teams in het mini-basket-
bal, maar eenmaal op de lerarenopleiding vroeg 
Paul de Vos, manager van Rotterdam Basketbal 
hem om parttime jeugdtrainer te worden voor de 
Rotterdam basketbalklas. Die instantie combineert 
basketbaltraining met het behalen van een school-
diploma. Spelers als Ties Theeuwkens, Arvin Slag-
ter en Sjors Besseling zijn daar uit voortgekomen.

Erik Braal noemt zijn vader als iemand die veel 
waarde hecht aan hard werken en goed willen 
worden in wat je doet. Iets dat hij zelf ook als 
kernwaarde van zijn vak ziet. En iets dat hij van 
zijn spelers verlangt. Die intrinsieke motivatie is 
voor elke speler een pluspunt, maar dat neemt niet 
weg dat de motivatie van een speler om optimaal 
te presteren realistisch bekeken moet worden. Het 
is in sommige fasen van de competitie nodig om 
extra hard te trainen. Dat een speler door overver-
moeidheid dan een wedstrijd even minder scherp 
start kan het gevolg zijn. Het heet dan dat die slap 
speelt, maar feitelijk doet hij wat hij nog kan.  
Goede dosering van de inspanningen en het  
wisselbeleid zijn voor het publiek dan niet altijd 
even goed te begrijpen, maar de coach en ploeg 
zijn wel bekend met die achtergrond.

Voor wat de scouting betreft heeft de coach in 
Las Vegas goed kunnen letten op nieuweling (An)
Drew Smith. Hij heeft met hem getraind en hem 
gecoacht tijdens de wedstrijden. Coach Braal ziet 
in hem een teamplayer bij uitstek, die goed in de 
ploeg past. Toch is het ook goed als er eens tegen-
vallers zijn tijdens de competitie, zoals verloren 
wedstrijden, blessures of onenigheid. Wat blijkt 
is dat het leren omgaan met conflicten een ploeg 
sterker maakt. Onder druk wordt alles vloeibaar, 
zo zegt hij. Hij geeft ook aan dat het mooi is dat 
er veel spelers zijn gebleven, maar dat dit niet 
automatisch betekent dat Donar verder gaat waar 
het vorig jaar is gebleven. Hoewel er veel bekend is 
over spelsystemen, moet er toch weer een geheel 
van de groep gevormd worden.

Uiteraard wil coach Braal weer alle drie prijzen 
winnen. Een belofte is het evenwel niet, zoals 
wel eens onterecht wordt gesuggereerd. Maar zijn 
ambities met Donar gaan verder. Het zou geweldig 
zijn als Donar naam maakt in Europa. Dat gunt hij 
de stad, de club, maar vooral ook de supporters, 
die altijd trouw en in grote aantallen naar de wed-
strijden komen. Uniek in Nederland noemt hij dat. 

DONAR  
GAAT NIET  
AUTOMATISCH 
vERDER. ER  
MOET TOCH  
wEER EEN  
GEHEEL vAN  
DE GROEP  
GEvORMD  
wORDEN.

ERIK BRAAL
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OvER INTRINSIEKE MOTIvATIE EN OMGAAN MET DRUK

TEKST: JAN wEEBER
FOTO LINKS: ARNOLD MEIJER
FOTO RECHTS: EDwIN KEIJZER
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SPONSOREN
PARTNERS

STERSPONSOREN

DJ PARTNER

KLEDINGLEvERANCIER

COMMUNICATIESPONSOR

HUIS VAN DONAR

Sport &G
ezondheidscentrum

Logistics

216 Accountants | 2Join | 4Vrie Beheer

A  Aannemersbedrijf Sietsema | Aesus Consultancy & Training 
Groep | Alfa College Sport en Bewegen | Allesvoorhout.nl  
Alpha Adviesbureau | ANWB Rijopleiding Groningen   
Apollo Hotel Groningen | Arbo Unie BV | Arrix 
Automatisering | Auto & Anders | Autobusbedrijf Doornbos | 
AutoLease Groningen | AZ Logistics

B  B2Design | BAM | BaSystemen | BBL Company | BDO 
Accountants & Adviseurs | BENK Advocaten | Bert Reilman 
Bert Rolf | Bidvest Deli XL | Birza Projectstoffering | 
Bloemsma + Faassen | Bos&Bos Catering | Bossers & 
Cnossen | Brainconsultant Recruiters | Breuer Institute | 
Bultena Verreikerverhuur | Burned Basketball | BQA

C  Chris Russell | ColliCare Logistics | Comfortabel Personen 
Vervoer | Compenda | Cruon Beveiliging | CSN Groep

D  Daar[om] | Dagblad van het Noorden | De Haan Advocaten 
en Notarissen | De Ruiter Horeca | DJ-Events | DMG Advies 
/ Accountancy | Dölle Beheer | Duintjer Perfo Trade | Dutch 
Card Printing | DVT Communicatie

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

F  Fletcher Familiehotel | FOOX Groothandel Bergsma | 
Fotofabriek.nl

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

H  Hanzehogeschool Instituut voor Sportstudies | 
Hanzehogeschool Instituut voor toegepaste Wetenschappen 
Hanzevast capital | HS Holding | Huis voor de Sport 
Groningen

I  In2search | InGoedeBanen.nl | Internoord Reizen | Insite 
Security | iWink

J  Jack & Jones | Janssen-Fritsen | Jazeker! | John Schokker 
Makelaardij | JPB Industrial Cleaning

K  Kaldi koffie & Thee | Kapsalon Kapsoones | Kenneth Smit | 
Koops Verhuisgroep | Kuijpers | Kuurman Groep

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

 
M  Makkes | Martini Business | MartiniPlaza | Mastermate 

Brinkman | Medigros | Medisch Centrum Zuid | Meeùs 
Assurantiën | MINI Martinistad | MY Facilities

N  NewComm IT | News Café | NNZ the packaging network 
Noordgastransport | Noorderlink | Noorderpoort | Noord 
Nederlands Schoonmaakbedrijf | Nova Incasso

O OOG TV | Oosterhof Holman

P  P&P Projects | Payt | Peizer Hopbel | PerkinElmer | Polichlo 
Safety & More | P.P.S. / Salarisadministraties- en adviezen 
PRA Health Sciences | Preventief Veiligheidsdiensten | 
ProCoatings | Profileermij | Progress Events | Provincie 
Groningen

Q  Q&S Garten Deco

R  Raad + Daad | Rabobank Stad en Midden Groningen | RBO 
RCG grafimedia | Rijksuniversiteit Groningen | Ron Haans 
Sportcentrum | RSE Telecom & ICT | RTV Noord

S  Schilders de Vries | Schonewille & Ter Harkel | Huis & 
Hypotheek | Schuiling Wonen & Slapen | Sign Up Reclame | 
SKSG | Snowlimits | Solarcentrum Veendam | Stork |  
Studio Paraat | Sunoil Biodiesel

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

U   Univé Groningen

v  VH ICT | Vincent Brouwer | Virol Recycling Groep | Vitesse 
Textielreinigers | Voorneveld Interieur | VNR Creative

 
w  Wardenburg Beveiliging en Telecom | Waterbedrijf 

Groningen | Websiteanalist | Wm Veenstra Druk, Print en 
Sign | WorkForce Holland

 
Z Ziut

BBC LEDEN

GRONINGEN AIRPORT EELDE



SPELERS
& STAFF

SEAN CUNNINGHAM

DRAGO PAŠALIC

BAS vEENSTRA

TJOE DE PAULA

LANCE JETER

DREw SMITH

SJOERD KOOPMANS STEFAN MLADENOvIc

ERIK BRAALARvIN SLAGTER

DAAN MARINGJASON DOURISSEAU

ANJO MEKEL

CHASE FIELER

TIM HOEvE

20-12-1986

23-06-1984

07-06-1995

15-02-1981

18-07-1988

14-12-1992

01-08-1997 28-06-1990

16-05-197119-10-1985

21-09-199507-12-1983

24-01-1958

10-06-1992

15-05-1998

188 cM

208 cM

203 cM

185 cM

191 cM

206 cM

195 cM 193 cM

200 cM196 cM 203 cM

196 cM

190 cM

GUARD

POwER FORwARD/CENTER

FORwARD

SHOOTING GUARD

POINTGUARD

POwER FORwARD/CENTER

SHOOTING GUARD POINTGUARD

HEAD COACHSHOOTING GUARD

POwER FORwARD/CENTERSMALL FORwARD

ASSISTENT COACH

POwER FORwARD

GUARD

DONAR

MKS DABROwA GÓRNICZA

DONAR

DONAR

DONAR

JURMALA SPORTS

DONAR U24 ROTTERDAM BASKETBAL

DONARSPM SHOETERS

DONAR U24DONAR

DONAR

DONAR

DONAR U24

vORIG SEIZOEN:

vORIG SEIZOEN:

vORIG SEIZOEN:

vORIG SEIZOEN:

vORIG SEIZOEN:

vORIG SEIZOEN:

vORIG SEIZOEN: vORIG SEIZOEN:

vORIG SEIZOEN:vORIG SEIZOEN:

vORIG SEIZOEN:vORIG SEIZOEN:

vORIG SEIZOEN:

vORIG SEIZOEN:

vORIG SEIZOEN:

STAFF

SCOUTING/CAMERA

MEDISCHE STAF
TEAMMANAGER 
HANS BESSELINK 
 
verzorger 
Luc Mulder 
 
Fysiotherapeut 
EDwIN KEIJZER

SCOUTS 
KIM vAN DER STAR
YOUNES BAHBOUH 
MYRIAM BIJSTRA  
RENATE vD wEERD 
DENNY vAN vELZEN 
BART KRUIZINGA
 
CAMERA 
ROGIER DEELMAN 
BERT DEELMAN 
 

ORTHOPEDISCH CHIRURG 
MAURITS SIETSMA

KRACHTTRAINER 
JAN AREND  
vREDEvELD  
 
CONDITIETRAINER 
NITZAN HADASH 
 
DIËTISTE 
CARIN POOL 
 
HUISARTS 
ERIK MAARSING 
 
TANDARTS 
MARTIN SCHELTES 
 
SPORTARTS SMA NOORD 
JANNES NIJBOER

MASSEUR
PIETER  
LEKATOMPESSIJ

1

9

21

44

33 34

11 12 20

5 6 7

8
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SINDS EEN AANTAL JAREN BESTAAT DE JUNIORCLUBDe JuniorClub is een snelgroeiende fanclub voor kinderen die van Donar en basketbal houden. Iedereen van 4 - 14 jaar is welkom als lid. Ook dit seizoen organiseren we weer een tal van activiteiten gedurende het basketbal seizoen. Denk hierbij aan het bezoeken van een  uitwedstrijd, een bezoek aan FC Groningen en gezellig samen bowlen. Deze activiteiten zijn voor leden meestal gratis en vaak mag er ook nog een vriend(innetje) mee.

ACTIvITEITEN SEIZOEN 2015-2016
Ook dit seizoen zullen we weer een uitwisselingen doet met FC Groningen, hebben we een meet & greet met de spelers en gaan we naar de bioscoop. 

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

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

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

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



HET NOEMEN vAN ZIJN vADER, DIE vORIG SEIZOEN 
EEN TIJDJE IN NEDERLAND wAS, TOvERT EEN GLIM-
LACH OP SEANS GEZICHT.
Ja, die was er toen bij en dat was leuk. Mijn moeder kon helaas 
niet, want die moet voor mijn oma zorgen. Ze heeft Alzheimer’s, 
niet in een vergevorderd stadium, maar ze heeft wel zorg nodig. 
Ze is in de tachtig en kan bijvoorbeeld nog wel lopen maar ze 
weet niet meer waarheen.

Sean bezocht de University of California Riverside (UCR).  
Riverside ligt op ongeveer twee uur rijden oostelijk van Los Ange-
les. De vraag is natuurlijk hoe je als speler daar terechtkomt.
Ik heb met de coach gesproken, ze gaven mij een beurs en er 
gingen wat bekenden van highschool heen. Het is niet groot, 
maar er is genoeg te doen en ik heb het er naar m’n zin gehad. 
In highschool was ik een 25 punten-per-wedstrijd-speler. Een 
van de beteren in de LA area eigenlijk. Er waren best veel goeie 
spelers in dat gebied en een aantal van die spelers zie ik nog 
regelmatig in de zomer. Elke zomer ga ik daarheen; er zijn Open 
Gyms waar je veel bekenden tegenkomt, zoals bijvoorbeeld Nick 
Young van de Lakers. Ook veel spelers die in China, Duitsland, 
overal in de wereld spelen. Met sommigen heb ik regelmatig 
contact, maar natuurlijk niet met iedereen. Het is wel een beetje 
een kleine basketbalfamilie eigenlijk.

HET GEGEvEN DAT JE HALF NEDERLANDS BENT, wAS 
DAT vROEGER EEN ISSUE EIGENLIJK?
Nee, het was gewoon een deel van wie ik was. Ik wist dat mijn 
familie anders was en Ik realiseerde me wel dat ik half Neder-
lands ben, want mijn moeder sprak Nederlands met haar familie. 
Zo spraken ze bij ons thuis altijd over een doekje in plaats van 
een rag of een towel. Ik had het dan tegen anderen over een 
doekje als er iets schoongemaakt moest worden en dan keken 
ze me vreemd aan. Wist ik veel dat dat geen goed Engels woord 
was. Verder deed ik niks met Nederlands, ik vond het moeilijk. 
Ik wilde wel altijd nog eens naar Nederland om te zien waar mijn 
familie vandaan kwam.

Ik heb ook nooit gedacht dat ik met dat Nederlanderschap iets 
zou kunnen. Ik had eerst ook geen Nederlands paspoort. Mijn 
moeder heeft dat later pas in gang gezet. Er zat een of andere 
leeftijd- of jaartal restrictie aan zo’n aanvraag, dus mijn zus heeft 
dat paspoort nooit gekregen, maar mn broer en ik wel. Het was 
een heel gedoe met papierwerk en verschillende keren naar het 
consulaat. Dat paspoort was gewoon ‘voor het geval dat’. 

Een vriend van mijn vader heeft een zoon die in Frankrijk speel-
de, samen met Bill Clark, die hier ook nog gespeeld heeft, en die 
bracht me in contact met Ruud Harrewijn. Die werd mijn agent 
en heeft me eerst een contract op IJsland bezorgd en daarna 
in Leiden. Dat was een interessant jaar. Ik sprak bijna geen 

Nederlands, wat ik vervelend vond. Maar het team was goed, met 
bijvoorbeeld Seamus Boxley en Thomas Jackson, en we speelden 
in de Eurochallenge. Dat was een goede tijd. Ik heb drie jaar 
in Leiden gespeeld, het laatste jaar door Donar verslagen in de 
beker én in de play-offs. Daarna kreeg ik een aanbieding van 
Donar en speelde ik onder Ivica Skelin. Goeie coach. Afgelopen 
seizoen begon natuurlijk moeilijk met alle spelerswisselingen, 
maar halverwege het seizoen klikte het en ging het alleen maar 
bergop. Dat was erg leuk om mee te maken.

Nu hebben we de situatie dat de meeste spelers terug zijn, 
behalve Ross Bekkering. Ik heb hem onlangs gesproken en hij 
maakte een gelukkige indruk, dus ik snap hem en ben blij voor 
hem. Maar het team ziet er goed uit met onze aanwinsten en 
jonge spelers, bijvoorbeeld Tim Hoeve, die met iets meer agressie 
en vertrouwen een heel interessante speler kan worden. We kun-
nen voor elke prijs meedoen. Ik heb nog niet gekeken naar het 
Europe Cup schema, maar het lijkt een mooie uitdaging.  
Ik heb er zin in.

JE KOMT EIGENLIJK ALTIJD RELAXED OvER. TOCH 
LIJK JE OOK ENORM GEFOCUST, TE ZIEN AAN JE 
INTERCEPTIES BIJvOORBEELD. HEB JE MEERDERE 
KANTEN IN JE? OF IS HET EEN HOUDING?
Ik weet niet - ik ben gewoon mezelf. Ik ben een slechte acteur, 
dus ik ben gewoon wie ik ben. Dat is relaxed overkom, hoort 
blijkbaar bij me. Ik kan aan beide kanten van het veld wel goed 
meekomen en doe gewoon mijn best. Ik laat het aan de coaches 
en anderen over om alle details uit te werken. Maar een coaches’ 
dream? Zo ver wil ik niet gaan, ik probeer gewoon het team te 
helpen. Hard werken en doen wat nodig is. Niemand is perfect. 
Ik probeer mezelf aan het team aan te passen. Iedereen heeft in-
put in dit team. Maar uiteindelijk is het de coach die met Lance 
bespreekt wat er tijdens de wedstrijd moet gebeuren.

BEN JE EEN PUBLIEKSSPELER? MERK JE WAT ER AAN 
DE ZIJKANT GEBEURT?
Ik focus vooral op het spel. Je merkt eigenlijk pas echt hoe er 
gereageerd wordt als het spel stil ligt. Dan denk je opeens: hey, 
wat zijn ze stil. Of als er gejuicht wordt bij een spectaculaire 
score valt je dat op. Een speler als Lance is wel meer in staat om 
aan te voelen dat er iets nodig is om het publiek achter het team 
te krijgen. Ik ben daar minder mee bezig, merk het meestal pas 
achteraf.

Sean Cunningham is een speler die vooral heel goed zijn eigen 
capaciteiten ten dienste van het team weet te stellen. Hij mag 
zichzelf dan niet de droom van elke coach vinden, er zullen maar 
weinig coaches te vinden zijn die hem niet in hun ploeg zouden 
willen hebben.

1SEAN
CUNNINGHAM

TEKST: ADRIAAN vAN DEN BRINK
FOTO: EDwIN KEIJZER
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Sean Cunningham, zoon van een Amerikaanse vader en een  
Nederlandse moeder, treffen we na een zware, maar leuke training 
in het Willem AlexanderSportcentrum die hem niet in de kouwe 
kleren is gaan zitten.

wE KUNNEN  
vOOR ELKE  
PRIJS MEEDOEN
20  DONAR MAGAZINE 2016-2017
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DE 
BLIJMAKERS. 

TROTS COMMUNICATIESPONSOR VAN DONAR.
STUDIOPARAAT.NL

VORMGEVING  •  ILLUSTRATIE  •  WEBDESIGN

Wij zijn twee nuchtere Noorderlingen met een 

passie voor vormgeving en een aardige staat 

van dienst in de reclamewereld. Wij worden 

er blij van als we onze klanten blij kunnen 

maken. En tot nu toe zijn ze dat allemaal. 

Als we jou ergens mee kunnen helpen op het 

gebied van communicatie, bijvoorbeeld een 

ander logo, een restyle van je website of iets 

anders om je imago mee te versterken, zoek 

ons dan eens op. Bij elke thuiswedstrijd van 

Donar zitten we in vak II, rij G, stoelen 58 en 

59. Mocht je ons mislopen, het adres van onze 

website staat hieronder. 

MARTINIPLAZA:
HUIS vAN DONAR

Donar en MartiniPlaza zijn voor de komende 
vijf seizoenen een nieuwe samenwerkings-
overeenkomst aangegaan, onder de titel 
MartiniPlaza, Huis van Donar. 

Voor Donar is MartiniPlaza hierdoor niet meer slechts accommodatie-
verhuurder, maar dan ooit eventpartner geworden.Onderdeel van dit 
partnerschap is dat MartiniPlaza en Donar samenwerken om meer top-
basketbal naar Groningen te halen, zoals wedstrijden van het Nationale 
Mannenteam en het All Star Gala. Ook gaat Donar aanzienlijk meer 
trainingen in MartiniPlaza afwerken.

Donar en MartiniPlaza werken ook samen om het ‘Avondje Donar’ 
completer te maken. Zo wordt er in de komende periode gewerkt aan 
meer ‘Donar’-uitstraling in de hoofdentree. Het café zal worden uit-
gebreid en een eigen naam krijgen. Daarnaast zullen er bij specifieke 
wedstrijden meer activiteiten, beleving en horecavoorzieningen worden 
gerealiseerd zodat de fans bij binnenkomst meteen het basketbal-
gevoel ervaren.
 
MartiniPlaza is echt hét huis van Donar!
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ARvIN
SLAGTER

Opgegroeid in Rijswijk ging hij als kind met vader en moeder mee naar de 
sporthal, omdat zijn ouders daar basketbal speelden. Familie is dan ook  
belangrijk voor hem, wat o.a. voortkomt uit de Surinaamse roots van zijn 
moeder. Zijn vader eert hij door, net als hij, bij Donar met rugnummer 44 te 
spelen. Ook zus Zoë (zij speelt in het U16 Nederlands Team en CTO Amster-
dam) en broer Gian (Apollo) stuiteren met de oranje bal. Nog altijd maken zijn 
trotse ouders vele kilometers om hun drie kinderen te zien spelen.

Helaas is hij niet direct inzetbaar bij Donar, omdat hij een knieblessure opliep 
tijdens de, teleurstellend afgelopen, campagne van het Nederlands Team.  
Hij gleed uit op een gladde vloersticker en revalideert nu bij Edwin Keijzer, de 
fysiotherapeut van Donar. Dat herstel verloopt voorspoedig en dat is maar goed 
ook, want Arvin wil zo weinig mogelijk van de Europese campagne missen. Hij 
kan goed met tegenslagen omgaan, zoals de blessure en de uitschakeling van 
de Orange Lions, omdat hij zich snel richt op de toekomst: fit worden en weer 
meedoen met de groep.

Hij ziet erg uit naar de hernieuwde samenwerking met coach Erik Braal, die 
hem in zijn jeugdjaren naar Rotterdam haalde, toen de oefenmeester het 
Nederlands Team U16 onder zijn hoede had en het talent in Arvin onderkende. 
Die had daarvoor nog getennist, recreatief gevoetbald en aan judo gedaan, 
maar uiteindelijk bleken de basketbaltalenten toch genetisch bepaald. Van 
coach Braal heeft Arvin Slagter (gediplomeerd gymnastiekleraar) veel geleerd 
en dat niet alleen op basketbaltechnisch gebied. Hij roemt de interesse die 
de coach toont in de achtergronden van de mensen, die zijn spelers hebben. 
Maar ook spreekt hem het teambasketbal aan dat de coach voorstaat en met 
name het lezen van de verdediging, waar vanuit weer goede aanvallen kunnen 
ontstaan.

 

Soms wordt hij aangeduid met pointguard, een andere keer wordt hij een 
shooting guard genoemd. Zelf ziet hij zichzelf als een combinatie van beide. 
De ene keer vraagt het spel om zich dienend op te stellen, in een andere  
situatie moet die bal er gewoon in. Op dat moment is hij niet bang om het 
verre schot te nemen.

Arvin Slagter grossiert inmiddels in behaalde titels. Daar doet de rustige 
prater zeer bescheiden over. De nadruk ligt wat hem betreft op de toekomst. 
Hij erkent het basketbaltalent van de huidige Donarselectie, verwacht attrac-
tief basketbal met goede resultaten en hoopt dat de vele fans, samen met de 
ploeg, er steeds een prachtig feest in MartiniPlaza van zullen maken.

Arvin Slagter, de Most Valuable 
Player uit 2014, is weer terug 
in Groningen. In genoemd jaar 
werd hij kampioen met Donar 
(GasTerra Flames), maar vertrok 
daarna naar Den Bosch.  
Die ploeg ging Europees spelen 
en die uitdaging was voor hem 
de ware reden om naar Brabant 
te verkassen. Nu hij weer terug 
is in Groningen is er de toewij-
ding om optimaal voor Donar te 
presteren, dankbaar als hij is 
deze kans gekregen te hebben.

DE NADRUK LIGT 
OP DE TOEKOMST.

44

TEKST: JAN wEEBER
FOTO: EDwIN KEIJZER
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FC GRONINGEN
ENERGY vALLEY TOPCLUB:

ZA 01-10-16 18:30 vitesse  FC GRONINGEN

ZA 15-10-16 20:45 FC GRONINGEN  SC HEERENvEEN

ZO 23-10-16 14:30 FC GRONINGEN AZ

ZA 29-10-16 18:30 wILLEM II FC GRONINGEN

ZA 05-11-16 19:45 NEC FC GRONINGEN

ZA 19-11-16 20:45 FC GRONINGEN  ADO DEN HAAG

ZA 26-11-16 19:45 PEC ZwOLLE  FC GRONINGEN

ZO 04-12-16 16:45 AJAX FC GRONINGEN

VR 09-12-16 20:00 FC GRONINGEN RODA JC KERKRADE

ZO 18-12-16 14:30 FC GRONINGEN GO AHEAD EAGLES

ZA 14-01-17 19:45 HERACLES ALMELO FC GRONINGEN

ZA 21-01-17 20:45 FC GRONINGEN vITESSE

ZO 29-01-17 12:30 SC HEERENvEEN FC GRONINGEN

ZA 04-02-17 20:45 FC GRONINGEN EXCELSIOR

ZA 11-02-17 19:45 FEYENOORD FC GRONINGEN

ZO 19-02-17 14:30 SPARTA ROTTERDAM FC GRONINGEN

ZA 25-02-17 18:30 FC GRONINGEN FC UTRECHT

ZO 05-03-17 14:30 FC GRONINGEN AJAX

ZO 12-03-17 14:30 RODA JC KERKRADE FC GRONINGEN

ZA 18-03-17 18:30 FC GRONINGEN wILLEM II

ZA 01-04-17 18:30 AZ FC GRONINGEN

WO 05-04-17 19:45 FC GRONINGEN NEC

ZA 08-04-17 19:45 ADO DEN HAAG FC GRONINGEN

ZO 16-04-17 14:30 FC GRONINGEN PEC ZwOLLE

ZA 22-04-17 20:45 GO AHEAD EAGLES FC GRONINGEN

ZO 07-05-17 14:30 FC GRONINGEN PSv

ZO 14-05-17 14:30 FC TwENTE FC GRONINGEN

DATUM TIJD THUIS UIT

TEAMFOTO
Bovenste rij:  
Henk Hagenauw (verzorger), Robbert de 
Groot (assistent-trainer), Desevio Payne, 
Danny Hoessen, Hans Hateboer, Kasper 
Larsen, Etiënne Reinen, Alexander  
Sørloth, Samir Memisevic, Hedwiges 
Maduro, Sierd van der Berg (keepers-
trainer), Bas Roorda (teammanager) 
Middelste rij:  
Bert de Voogd (materiaalman),  
Wouter van den Berg (manueel  
therapeut), Oussama Idrissi, Mimoen 
Mahi, Tom van Weert, Ernest Faber, Yoëll 
van Nieff, Jesper Drost, Jason Davidson, 
Marcel Groninger (assistent-trainer), 
Peter Hoekstra (assistent-trainer)   
Onderste rij: Martijn van der Laan, Juninho 
Bacuna, Bryan Linssen, Ruben Jenssen, 
Stefan van der Lei, Sergio Padt, Simon 
Tibbling, Albert Rusnak, Tom Hiariej, 
Nicolo Pozzebon.
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ABIANT LYCURGUS
ENERGY vALLEY TOPCLUB:

02-10-2016 ABIANT LYCURGUS vC ZwOLLE HS 1 SUPERCUP

08-10-2016 ABIANT LYCURGUS ADvISIE/SSS EREDIvISIE

15-10-2016 vC ZwOLLE HS 1 ABIANT LYCURGUS EREDIvISIE

22-10-2016 ABIANT LYCURGUS INTER RIJSwIJK EREDIvISIE

27-10-2016 vv ALTERNO ABIANT LYCURGUS EREDIvISIE

29-10-2016 ABIANT LYCURGUS NESSELANDE/vOORELKAAR.NL EREDIvISIE

02-11-2016 ABIANT LYCURGUS DOBRUJA 07 DOBRICH EUROPEES

05-11-2016 ARBO ROTTERDAM ABIANT LYCURGUS EREDIvISIE

09-11-2016 DOBRUJA 07 DOBRICH ABIANT LYCURGUS EREDIvISIE

15-11-2016 DRAISMA DYNAMO ABIANT LYCURGUS EREDIvISIE

19-11-2016 TT PAPENDAL/ARNHEM ABIANT LYCURGUS EREDIvISIE

23-11-2016 Sv LAND TAURUS ABIANT LYCURGUS EREDIvISIE

03-12-2016 ABIANT LYCURGUS vALLEI vOLLEYBAL EREDIvISIE

11-12-2016 SEESING PERSONEEL ABIANT LYCURGUS EREDIvISIE

17-12-2016 ABIANT LYCURGUS vC ZwOLLE EREDIvISIE

14-01-2017 INTER RIJSwIJK ABIANT LYCURGUS EREDIvISIE

22-01-2017 vv ALTERNO ABIANT LYCURGUS EREDIvISIE

28-01-2017 NESSELANDE/vOORELKAAR.NL ABIANT LYCURGUS EREDIvISIE

05-02-2017 ABIANT LYCURGUS ARBO ROTTERDAM EREDIvISIE

15-02-2017 ABIANT LYCURGUS Sv LAND TAURUS EREDIvISIE

25-02-2017 ABIANT LYCURGUS TT PAPENDAL/ARNHEM EREDIvISIE

25-02-2017 ADvISIE/SSS ABIANT LYCURGUS EREDIvISIE

11-03-2017 vALLEI vOLLEYBAL ABIANT LYCURGUS EREDIvISIE

19-03-2017 ABIANT LYCURGUS SEESING PERSONEEL EREDIvISIE

DATUM THUIS UIT COMPETITIETEAM
1 Sam Gortzak
2 Wytze Kooistra
3 Bryan Fraser
4 Tjerk Dercksen
5 Auke van de Kamp
6 Matt West
7 Nick Olson
8 Just Dronkers
9 Stijn van Schie
11 Sander Scheper
12 Mikelis Berzins
17 Niels de Vries
18 Dennis Borst 

TRAINER/COACH
Arjan Taaij
TRAINER
Gerard Smit 
MENTAL COACH
Anneloes Middelkoop
SCOUTING
Dave Nijhuis
FYSIOTHERAPEUT
Marlou Alferink
KRACHTTRAINER
Joost Horstink

NIC./ALFA-COLLEGE
ENERGY vALLEY TOPCLUB:

TEAM
1 Marieke Bongers
2 Kylie Wetsema
3 Roos Verheugt
4 Femke de Jong
5 Anne van der Ploeg
6 Danique Vervoort
7 Kirsten Smits
8 Chantal de Gier
9 Nienke van der Windt
10 Bob Bernardus
11 Friso Doelman
12 Tim Flokstra
13 Sven Müller
14 Shay Conroy
15 Tim Pijnappel
16 Jesper van Haastrecht
17 Kevin van Haastrecht
21 Tjarda van der Werf
22 Tom van Os
23 Niels Tamminga
24 Jelle Datema

HOOFDTRAINER
Henk Jan Mulder  

ASSISTENT TRAINER 
Jan Jouke Flokstra  

TRAINER NIC. 2
Thomas Echten   

TEAMMANAGER/
TEAMBEGELEIDER 
Anneke van Dijk  

FYSIEKTRAINER
Niels Cloo   

vERZORGING 
Anouk Vervaart   
Jorim de Lange   
Manon Remminga  
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Afgelopen jaar werd de 35-jarige Tjoe de Paula kampioen 
met Donar. Een ervaring die hij in 2003 ook had kunnen  
hebben. Maar toen maakte hij een beslissing in zijn carrière 
die hem jarenlang heeft achtervolgd. 

“Toen ik op mijn tweeëntwintigste voor het eerst 
bij Donar kwam spelen was ik er mentaal nog niet 
klaar voor. We trainden hard, maar ik speelde maar 
10 minuten per wedstrijd. Ik wilde meer spelen, 
mezelf ontwikkelen en ben uit het team gestapt. 
Achteraf had ik moeten blijven. Ik had veel kunnen 
leren van Ton Boot, hij is een topcoach, misschien 
wel de beste van Nederland. Donar werd in 2004 
kampioen, ik ben nooit meer kampioen geworden in 
al die jaren dat ik als prof speelde, tot dit jaar dan.” 

De Paula bouwt een aardige carrière als profbas-
ketballer op in de jaren die volgen maar hij heeft 
zich lang onderschat gevoeld. “Door mijn beslissing 
toen bij Donar zijn mensen mij als mentaal zwak 
gaan zien. Ik voelde dat ik verbeterde, maar er werd 
altijd naar andere spelers gekeken in plaats van 
naar mij. Ik heb bijvoorbeeld nooit meegespeeld 
met de All Star Game terwijl ik vaak topscorer of 
één van de betere spelers in een team was. Verder 
zeiden mensen dat ik te oud ben, niet goed genoeg 
en dat mijn lichaamstaal niet goed is.” Maar deze 
onderschatting is tegelijkertijd altijd zijn motivatie 
geweest. “Ik wil mensen die mij onderschatten het 
tegendeel bewijzen.” 

Ook zijn familieomstandigheden maakten de  
‘road to succes’ zwaar. De Paula, afkomstig uit  
de Dominicaanse Republiek, voelt een grote verant-
woordelijkheid voor zijn familie daar. “Ik ondersteun 
ze financieel waar het nodig is. Als familie moet je 
elkaar steunen, zo ben ik opgevoed.” Zijn vader  
wonend in de Dominicaanse Republiek, lijdt al 
jaren aan een leverziekte. Hij is drie jaar geleden 
al door de dokters opgegeven. “Elke keer wanneer 
mijn moeder belt, ben ik bang dat dit ‘het’ tele-
foontje is. Dat zorgt voor veel stress. Ik heb weleens 

gedacht, ik kan dit niet meer. Ik kan niet basket-
ballen en mij zo’n zorgen maken over mijn vader. 
Een tijdje was het te veel. Erik Braal was toen nog 
mijn coach bij Leeuwarden en hij heeft toen als 
een soort vader met mij gepraat, dat hielp.” Tjoe 
heeft de ziekte van zijn vader nu een plek kunnen 
geven. “I hope for the best. Ik ben er voor hem, 
maar ik moet ook doorgaan. Anders word je gek.” 
Hij hoopt samen met zijn drie kinderen en vrouw 
zijn vader deze zomer of volgende zomer te bezoe-
ken. Zij hebben hun opa nog nooit ontmoet en zelf 
heeft hij hem ook al drie jaar niet meer gezien.  
“De tickets voor de familie zijn duur en het is lastig 
te combineren met het basketbalseizoen”, legt  
De Paula uit.

Bij Donar lijkt De Paula, 13 jaar na dato, eindelijk 
zijn plek en erkenning gevonden te hebben. “Ik 
voel hier de liefde van het publiek. Dat waardeer 
ik echt, zoiets heb ik nog nooit gevoeld. Alle fans 
die meereisden naar Zwolle tijdens de finales van 
de play offs, dat was echt super.” De finale werd 
gewonnen en toen was daar eindelijk de fel begeer-
de titel die hij tijdens zijn eerste ervaring bij Donar 
aan zich voorbij had laten gaan. “Dat gevoel valt 
niet te beschrijven. Het is echt het hoogtepunt van 
mijn carrière, zo mooi. Dit seizoen gaat Tjoe voor 
alle prijzen. En zo hoopt hij zijn carrière bij Donar, 
zo veel jaar later, nog succesvoller voort te zetten. 

TJOE 
DE PAULA5
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IK vOEL HIER ECHT DE  
LIEFDE vAN HET PUBLIEK. 
DAT wAARDEER IK ECHT. 
ZOIETS HEB IK NOG NOOIT 
GEvOELD.

IK wIL MENSEN DIE MIJ 
ONDERSCHATTEN HET  
TEGENDEEL BEwIJZEN
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Het 18-jarige talent Tim Hoeve komt vanuit de 
jeugd het eerste team van Donar versterken.  
Hij kijkt uit naar een jaar waarin hij zichzelf kan 
ontwikkelen en naar een eerste kampioenschap.
 
HOE vOELT HET OM NU BIJ HET EERSTE vAN DONAR TE SPELEN?
“Vroeger ging ik altijd naar Donar met mijn vader. Toen was het echt mijn 
droom om daar te spelen. Ik ben heel erg blij dat die droom nu werkelijkheid 
wordt. Eind vorig jaar hoorde ik dat ze me wilden hebben bij Donar en uiter-
aard wilde ik dat ook graag.”
 
EN HOE BEvALT DE DROOM TOT NU TOE?
“Ik train volledig mee en heb al wat minuten gemaakt tijdens de wedstrijd 
tegen Landstede. Het spel ligt wel wat versnellingen hoger, maar de coach is 
tevreden. Als je goede dingen op het veld laat zien geeft dat vertrouwen. Ik 
durf schoten te nemen en dat voelt goed.”

JE TRAINT vOLLEDIG MEE, MAAR ZAL NIET ALTIJD EvEN vEEL 
MINUTEN MAKEN. HOE IS DAT?
“Je weet dat je in je eerste jaren niet meteen veel gaat spelen. Je bent nog 
lang niet zo goed als de rest, je moet nog leren. Ik kan daar wel vrede mee 
hebben.  Maar natuurlijk denk je ook wel eens: blijft het bij trainen? Maar ik 
weet dat als je je zelf goed ontwikkelt, dat als je de uren maakt, dat je op een 
gegeven moment een kans moet krijgen. Je moet gewoon hard werken, het ligt 
aan jezelf of je die kans krijgt.
 
vAN wIE DENK JE HET MEEST TE KUNNEN LEREN IN HET TEAM? 
Van alle andere ervaren spelers. Maar het meest van Lance. Hij is echt een 
goede pointquard en dat is ook mijn positie. Hij weet hoe je de rust moet 
bewaren en hoe je echt een leider kan zijn op het veld. Dat wil ik ook leren, ik 
hoop dat ik kan zien hoe hij daarmee omgaat.

wAT vOOR SOORT SPELER BEN JIJ?
Ik ben een sociale speler. Ik zet mezelf altijd in om het team beter te laten 
spelen. Ik denk niet alleen aan mezelf. Ik geloof dat je het beste resultaat 
bereikt als je de krachten van iedereen gebruikt. In het onder 24 team had ik 
ook die rol. Ik gaf aanwijzingen en overlegde veel met het team over hoe we 
zaken moesten aanpakken. 

wAAR KIJK JE HET MEEST NAAR UIT? 
De Europese tripjes. Ik kijk ernaar uit om te kijken waar we staan in vergelij-
king met topteams uit Europa. En dit jaar weer kampioen worden uiteraard.
Als je in je eerste jaar al kampioen wordt blijft er dan wel wat te wensen over?
“Haha, elk jaar kampioen worden vanaf nu vind ik prima.”

TIM 
HOEvE21

vANAF NU ELK  
JAAR KAMPIOEN
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Wanneer de bewuste foto ter sprake komt wordt er geknikt. JD: “Ja, ik weet wat 
je bedoelt. We hebben die foto later opgehangen in de kleedkamer. Voor ons 
was die wedstriid tegen Zwolle enorm belangrijk. Tot dan domineerde Zwolle 
de competitie en die overwinning was ons eerste statement: We’re back! De 
emoties kwamen er uit op dat moment”. Lance: “We lieten toen zien hoe we 
konden vechten voor een overwinning en hoe we dat het hele seizoen zou-
den gaan doen. We stonden achter in die wedstrijd en wisten uiteindelijk op 
karakter de winst te pakken. Die overwinning liet zien wat voor team we waren. 
Nooit opgeven, altijd blijven geloven in jezelf”.   

HOE KIJKEN JULLIE TERUG OP HET AFGELOPEN SEIZOEN? 
JD: “We begonnen het seizoen niet goed, maar de transformatie naar een hecht 
winnend team was fantastisch om mee te maken. In het begin van het seizoen 
ontbrak er nog een schakel, toen Lance er bij kwam was het team compleet en 
konden we gaan bouwen. Daarnaast speelde Ross natuurlijk het hele seizoen 
erg goed en consistent”. Lance: “Ik had maar één doel en dat was het behalen 
van het kampioenschap. Het seizoen daarvoor was dat niet gelukt en dat zat 
me nog steeds niet lekker. Iedereen in het team had dat ene doel en wanneer 
je dat dan bereikt is er niets mooiers”. 

IN HOEvERRE wORDT DIT EEN ANDER SEIZOEN?
Lance: “Natuurlijk hebben we hetzelfde doel: we willen kampioen worden.  
De verwachtingen van de buitenwacht zullen dit jaar nog groter zijn dan hier-
voor en dat maakt de druk natuurlijk alleen maar groter. Maar daar kunnen we 
mee omgaan. Hij (wijst naar JD) heeft al drie kampioenschappen met Donar 
gehaald en ik nog maar één, maar allebei willen we meer. Aan het einde van 
het vorig seizoen waren wij ‘The last team standing’, dat is een gevoel dat je 
niet kwijt wil raken, daar speel je voor”.
  
JASON, JIJ BENT DE CAPTAIN vAN HET TEAM DIT JAAR.  
BETEKENT DAT IETS SPECIAALS VOOR JE?
JD: “Hmmm, niet echt. Ik zie mezelf wel als één van de leiders van dit team. 
Ik probeer mijn ervaring vooral over te brengen op de jongere spelers. Lance 
is meer de ‘vocal leader’, wat mijzelf betreft wil ik vooral het goede voorbeeld 
zijn. Natuurlijk wil ik kampioenschappen winnen, maar mijn ervaring heeft me 
geleerd dat dat een proces is. Je wint een kampioenschap niet in één wed-
strijd, je moet iedere game weer ingaan met de juiste instelling en de juiste 
werkethiek. Ik kijk niet te ver vooruit, maar leef van wedstrijd naar wedstrijd. 
En iedere keer probeer ik de beste speler te zijn die ik kan zijn, maar ook de 
beste teamspeler die ik kan zijn”. 

LANCE, DE CAPTAIN vAN HET TEAM IS JD, JIJ NOEMT JEZELF 
‘THE GENERAL’. wAT BEDOEL JE DAARMEE?
Lance: “Het is wat JD al noemde, ik ben vocaal de leider van het team op de 
vloer. Vanwege mijn positie als pointguard is dat ook een natuurlijke rol. Maar 
het gaat niet alleen om JD en mij. Je hebt Chase, Sean, Tjoe en de andere  
jongens. Allemaal spelers die al het één en ander hebben meegemaakt en 
kunnen opstaan als leider wanneer dit nodig is. Het gaat niet om ons twee,  
het gaat om het hele team. Iedere schakel is daarin even belangrijk”. 

LANCE, wAAROM IS JD ZO BELANGRIJK vOOR DIT TEAM? 
Lance: “Als speler is hij enorm belangrijk vanwege zijn grote ervaring. Daar-
naast is hij iemand die iedere dag weer kei- en keihard werkt. In het veld vecht 
hij om iedere bal en dat is wat je nodig hebt in een winnend team, spelers die 
spelen alsof het hun laatste wedstrijd is. Buiten het veld is hij familie voor 
me. Hij leert me hoe ik me moet gedragen als professional, binnen en buiten 

het veld. Ik ben een relaxte jongen en hou er van om veel grappen te maken, 
JD is veel serieuzer maar ook hij kan af en toe behoorlijk grappig uit de hoek 
komen.” (JD grijnst..).

JD, EEN LOGISCHE vERvOLGvRAAG: HOE KIJK JIJ NAAR LANCE?
JD: “Als basketballer is Lance waarschijnlijk onze meest getalenteerde speler. 
Hij kan de ‘gamechanger’ zijn die we nodig hebben, de speler die we aan het 
begin van het vorige seizoen niet hadden. Zijn talent, gecombineerd met het 
vuur en de passie waarmee hij speelt maken hem bijzonder. Ik heb met veel 
getalenteerde spelers gespeeld die hun talent toch niet wisten te vertalen 
naar succes omdat ze de juiste instelling misten. Hij stelt zijn doelen en gaat 
er dan voor 100 procent tegenaan om die doelen te halen. Daar heb ik veel 
respect voor. Buiten het veld (Jason lacht), ‘he’s a funny dude’, erg vocaal 
aanwezig met een sterke mening en dat is erg goed. We hebben zo’n sterke 
persoonlijkheid nodig, ook in de kleedkamer. Als het nodig is voor het team-
belang, zal hij iedereen aanspreken die niet doet wat hij zou moeten doen.

DEFENSE OR OFFENSE?
JD: “Defense, natuurlijk!”. Lance: “Defense, dat komt eerst. Maar we zijn er 
trots op dat we in dit team erg goed kunnen switchen naar offense”. 

HUSKERS OR DONAR?
JD: “Oh, man, dat kun je me echt niet vragen. Vraag Lance eerst maar. Lance: 
“Je wil het natuurlijk niet horen, maar ik kan hier echt niet uit kiezen. Beide 
clubs hebben veel overeenkomsten, vooral dankzij de fans. Het zijn de fans 
die deze clubs maken tot wat ze zijn en in zowel Nebraska als Groningen is de 
fanschare echt fantastisch. Dat is ook waarom we graag in Groningen spelen, 
de sfeer doet ons denken aan vroeger in Nebraska”. JD: “Kijk, Nebraska is de 
plaats waar ik naar school ging, dat is thuis voor me. De mensen daar hebben 
me geholpen de man te worden die ik nu ben. Maar luister, dit is mijn zevende 
seizoen bij Donar. Ook Groningen is mijn thuis geworden, ik ken hier zoveel 
mensen, mijn vrouw komt hier vandaan, ik heb hier zoveel vrienden gemaakt, 
in goede, maar ook slechte tijden. Jij weet het ook, we hebben goede jaren 
gehad bij Donar, maar ook jaren dat het wat minder ging en al die tijd ging 
iedereen hier achter me staan. Ik ben dankbaar voor de mogelijkheden die 
Donar en Groningen me hebben gegeven maar ik hou van beide steden.  
Sorry, het wordt een gelijkspel”.

MARTINITOREN OF HET vRIJHEIDSBEELD?
JD: “Die is gemakkelijk, Martinitoren”. Lance: “Hetzelfde, ik heb het Vrijheids-
beeld nog nooit gezien, de Martinitoren is echt een symbool van Groningen en 
Donar voor me”.

LEBRON (JAMES) OF STEPHEN (CURRY)? 
JD (springt bijna op): “Lebron! Wat is dat voor vraag? Na al die jaren ken je me 
toch wel Ben? Come on! “. Lance: “Kobe Bryant”.

AH, DAT WAS MIJN vOLGENDE vRAAG: MICHAEL (JORDAN)  
OF KOBE?
Lance: “Dat kun je ook niet vragen. Maar als ik moet kiezen: Kobe, omdat hij 
van mijn generatie is. Michael is meer van zijn generatie”. (wijst naar JD en 
grijnst gemeen). JD (lacht): “Michael inderdaad. Geen discussie mogelijk”.  
Jason Dourisseau en Lance Jeter. Twee Huskers uit Nebraska die in Groningen 
zijn beland en daar belangrijke pionnen van Donar zijn geworden. Twee leiders 
maar ook echte teamspelers. En, als ik me niet vergis: vrienden voor het leven. 

THE CAPTAIN AND THE GENERAL 
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Er zijn goede redenen 
om Lance Jeter en Jason 
Dourisseau (beter bekend 
als ‘JD’) gezamenlijk te 
interviewen. Allereerst 
hebben ze natuurlijk voor 
hetzelfde collegeteam 
gespeeld, The Nebraska 
Cornhuskers (in de volks-
mond Huskers genoemd), 
zij het niet tegelijkertijd. 
En dan is er natuurlijk 
ook nog die foto… 
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DONARMUSEUM.NL
GEEN HEDEN ZONDER vERLEDEN
Al zeven jaar lang zet het DonarMuseum zich in om de rijke 65-jarige historie van Donar basketbal 
onder de aandacht te brengen. Dit doen we voornamelijk op onze website, waar 24 uur per dag ons 
materiaal te vinden is, zoals teaminformatie, tenues, foto’s, video’s, wedstrijduitslagen, etc. Maar 
ongetwijfeld heeft u ons ook al eens op een van de “DonarHistorieDagen” gezien, waar we gemiddeld 
één keer per jaar een tentoonstelling houden van een groot gedeelte van de historische items, waar 
vaak ook een groot aantal oud-spelers bij aanwezig is!

Onze collectie is de afgelopen jaren gegroeid van een klein aantal oude shirts, programmaboekjes en 
krantenartikelen tot een enorme verzameling met ballen, schoenen, gipsafdrukken, entreekaarten, 
mascottepakken en nog heel veel meer. Maar we zijn altijd op zoek naar nieuw (oud) materiaal! Mocht 
u nog materiaal hebben liggen, neem dan alstublieft contact met ons op. Hoe groot of hoe klein het 
ook is, alles is voor het DonarMuseum van waarde om zo de clubhistorie te bewaren en te bewaken. 
Een financiële bijdrage is ook altijd welkom zodat we het materiaal in goede dozen kunnen bewaren, 
alle posters netjes kunnen inlijsten en de volgende DonarHistorieDag nóg mooier aan kunnen kleden.

We zien u graag terug op onze website DonarMuseum.nl of op de eerstvolgende DonarHistorieDag! 
Vergeet ook niet ons te volgen op Facebook of Twitter voor interessante clubfeitjes en updates.
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www.hanzevastverhuur.nl 050 – 520 76 76 

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

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

 

   Huren bij Hanzevast 

Bij Hanzevast staat u altijd met 1 – 0 voor! 

Kantoren  
van de hoogste  

kwaliteit 

Een vast 
contactpersoon die 

uw wensen kent 

Een hoge  
mate van  

flexibiliteit 
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Een studie Technische Bedrijfskunde heeft hij op 
pauze gezet. Het tijdelijke beroep van professioneel 
basketballer slokt te tijd veel op. Maar hij is zich er 
tevens van bewust hoezeer techniek een drijvende 
kracht in onze maatschappij zal blijven. Hij zal na 
zijn profcarrière de studie dan ook voortzetten.
 
Het had heel anders kunnen lopen met zijn  
carrière. Op zijn dertiende verkaste hij naar Spanje, 
voor een training bij Real Madrid en later bij Barce-
lona. Dat dit niet tot een langer verblijf leidde heeft 
hem niet minder eerzuchtig gemaakt. Een grotere 
competitie in het buitenland blijft lonken. Reden 
genoeg om steeds te willen verbeteren.
 
Ook was er een kleine kans geweest hem in 
de tennis- of zwemsport tegen te komen, want 
aanvankelijk was basketbal voor hem slechts een 
liefhebberij voor erbij. Totdat hij doorgroeide, tot 
de lengte van nu: 203 centimeter. Hij ging in die 
tijd ook wel eens bij Donar kijken. Het greep hem 
zodanig, dat hij besloot dat hij op dat parket ook 
wel wilde staan. Als professioneel basketballer wel 
te verstaan.
 
Bas traint in de zomermaanden door in België. 
Daar werkt hij verder aan zijn techniek. Hij wil 
graag ontwikkelen. Onder leiding van een trainer 
is hij daar tijdens de vakantie druk doende mee. 
En ook komend seizoen, waar er op de powerfor-
ward-positie goede spelers staan, waar hij van  
leren kan.

Dat kan, nu hij de blessure achter zich heeft  
gelaten die verhinderde dat hij tijdens de jongste, 
voor Donar succesvolle, play-offs in actie kwam. 
Dat was lastig, maar toch genoot hij met volle  
teugen. Het seizoen was immers moeizaam  
begonnen, maar het doel was gezamenlijk:  
het kampioenschap binnenhalen. 
 
Het teambelang voorop, dat tekent Bas Veenstra. 
Hij is zich bewust van de hiërarchie in een goed 
team en is lovend over de open communicatie bin-
nen de ploeg van Donar. Hij verwacht dan ook veel 
van komend seizoen, nu er zo veel spelers weer 
terugkomen naar Groningen. Donar hoeft niet weer 
van onder af aan te beginnen, maar kan doorbou-
wen waar het gebleven is. Het is ook belangrijk voor 
de wedstrijden in Europees verband, die zo vroeg in 
het seizoen beginnen.
 
Tot slot wenst hij de fans een mooi seizoen. Hij is 
blij met zulke goede supporters en noemt ze de 
beste van het land. “Je zit als speler in een flow”, 
vertelt hij, “maar reken maar dat het extra energie 
geeft als Plaza weer eens ontploft bij een mooie 
score, dat hoort het team heus wel!”

BAS
vEENSTRA9

Bas Veenstra, de Grote Vriendelijke Reus, maar ook de strijdlustige 
Viking van Donar, gaat zijn derde seizoen in bij de club. Een rustige 
prater, maar daarnaast eentje die in het veld vaak moet opboksen 
tegen de spierkracht van zijn tegenstrevers onder de borden. Het 
ene sluit het andere niet uit. Zo zal hij in het veld rustig blijven op 
momenten dat hij uitgedaagd wordt, maar hij zal zich ook niet weg 
laten zetten door de tegenstander.

HET TEAMBELANG 
vOOROP

TEKST: JAN wEEBER
FOTO: EDwIN KEIJZER

40 DONAR MAGAZINE 2016-2017



42 DONAR MAGAZINE 2016-2017

FOTO: EDwIN KEIJzER

“Ik speelde vroeger altijd basketbal met mijn broer. Aan hem dank ik mijn 
‘competitive edge’, ik moest met hem en zijn vrienden mee kunnen komen. 
Daardoor heb ik snel beter leren worden. Daarnaast bleef ik maar groeien”, 
vertelt hij lachend. En toen leek zijn carrièrepad zich volgens Andrew gewoon 
te openbaren. “I found out that I loved to jump and dunk.” Andrews talent 
bleef niet onopgemerkt, hij kreeg een volledige beurs aangeboden op het 
grootste christelijke college van de wereld. Hij voelde zich daar, als baptist, erg 
thuis. God speelt een belangrijke rol in het leven van de 2.06 lange center; hij 
haalt er steun uit in moeilijke tijden. 

Een zware tijd had hij vorig jaar in Letland. Hier speelde Andrew zijn ‘rookie 
year’. Hij werd geselecteerd voor het nationale team vanwege zijn dubbele 
nationaliteit, een erfenis van zijn oma. Hij haalde de uiteindelijke selectie 
niet, maar speelde er daarna een jaar in de Letse competitie. Daar had hij het 
moeilijk door de donkere winters. “Er was bijna geen licht overdag, dat was 
erg deprimerend”, vertelt Andrew. Samen met een vriend van college, die daar 
ook speelde, bad hij elke dag. Dat hielp. Ook hier in Groningen heeft hij al een 
kerk bezocht. Het geloof maakt hem kalmer, hij weet waar hij eindigt. “Maar je 
moet natuurlijk niet te comfortabel worden”, vertelt hij lachend. “Ik geloof dat 
God mij dit talent heeft gegeven, dat dit mijn plan is. Ik ben de enige van mijn 
familie die zo lang is en zo goed kan springen.”

Ook Donar leek ‘meant to be’. “Voorafgaand aan het kamp waar ik werd ge-
scout had ik coach Braal al opgezocht. Ik bekeek video’s van MartiniPlaza en 
dacht “wat zou het gaaf zijn om daar te spelen”. Het publiek leek zo enthou-
siast, het voelde goed”, vertelt Andrew stralend. Ook Braal zag wat in hem, de 
twee konden het goed vinden. “En nu is mijn wens uitgekomen, ik kan niet 
wachten om in MartiniPlaza te spelen.”

Ook kan Andrew kan niet wachten om, naast de kerken, Groningen verder te 
ontdekken. “Ik ben al langs de kanalen gelopen en het is echt super mooi hier. 
En ik heb een groot appartement en auto. “So I’m pretty comfortable hier”, 
vertelt hij trots wijzend op zijn ruime appartement.

Wat kunnen we verwachten van deze relaxte jongen uit Virginia komend 
seizoen? “Ik ben een echte crowd pleaser. Ik hou van de wedstrijden, van de 
energie. Ik kan niet wachten om jullie mooie dingen te laten zien.” 

DUNKEN ALS  
GOD’S PLAN11

DREw
SMITH

TEKST: SARAH EUwEMA
FOTO: EDwIN KEIJZER

De 23-jarige Andrew Smith begon al op  
jonge leeftijd met basketbal te spelen.  
Het pad naar een professionele basketbal-
carrière leek voorbestemd. 

DONAR MAGAZINE 2016-2017 43

DONAR LEEK  
MEANT TO BE.
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“We werden door Internoord, die al geruime tijd 
Businessclublid is bij Donar, geattendeerd op de 
Europese wedstrijden die Donar dit seizoen gaat 
spelen. Al snel daarna kwamen we in contact met 
de mensen van de club en hebben we afspraken 
gemaakt over de samenwerking die vervolgens 
heeft geleid tot een logistiek partnerschap” aldus 
Marco van de Kreeke. 

Door deze samenwerking vliegt het team zoveel 
als mogelijk via Eelde naar de Europese uitwed-
strijden en zullen de tegenstanders ook maximaal 
gebruik gaan maken van de noordelijke luchthaven, 
Groningen Airport Eelde. Want natuurlijk werkt het 
twee kanten op. Passagiers kunnen nu vanaf Eelde 
met een simpele overstap in Kopenhagen naar 
heel veel bestemmingen doorvliegen, maar ook het 
internationaal reizen naar (Noord) Nederland krijgt 
hierdoor veel meer mogelijkheden. 

Monique Clarisse over de voordelen: “Het grootste 
voordeel van vertrekken vanaf Eelde is tijdswinst. 
Ten opzichte van Schiphol scheelt het je al gauw 
minimaal 2,5 uur reistijd. Daarnaast is het parke-
ren op Eelde een stuk goedkoper en profiteer je van 
korte inchecktijden. Nordica vliegt nu elke werkdag 
twee keer en op zondag één keer heen en weer 
tussen Kopenhagen en Eelde. Ideaal voor zowel 
vakantiepassagiers als zakelijke reizigers.”

De samenwerking met Donar wordt natuurlijk ge-
zien als een prachtige kans. Marco van de Kreeke: 
“De Europese ambities van Donar en onze nieuwe 
Hub naar Kopenhagen sluiten naadloos op elkaar 
aan. We zien de spelers straks met ons logo op 
de shirts tijdens de Europese wedstrijden. Een 
mooie promotie van deze Hub en de internationale 
bereikbaarheid van Noord Nederland. Wij hebben 
er zin in!” 

Sinds 19 september is de dagelijkse luchtbrug tussen Groningen Airport Eelde en Kopenhagen een feit. Deze 
verbinding geeft geweldige mogelijkheden om via Eelde eenvoudig de rest van de wereld te bereiken. Directeur 
Marco van de Kreeke en Manager Marketing & Sales Monique Clarisse zagen meteen extra kansen. Door de 
samenwerking met Donar krijgt de Hub extra promotionele aandacht en als logistiek partner van Donar heeft de 
club nu een uitstekende uitvalsbasis voor het Europese avontuur.  

HUB DONAR HUB!
 Ultiem reisgemak

 Vele bestemmingen

 Snel op de luchthaven

 Dichtbij en goedkoop parkeren

 Korte inchecktijd

 Gemakkelijk & vertrouwd

Boek nu tijdwinst en comfort 
Boek via de bekende online boekingsites of je reisbureau. 

Meer weten? groningenairport.nl/hub

GRONINGEN AIRPORT EELDE

RETOUR
v.a. €129,-
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Een nieuwe speler voor Donar, maar Donar was 
voor hem zeker niet onbekend. Tijdens de Play-
offs van het jaar 2016 was hij meerdere malen in 
MartiniPlaza om wedstrijden van zijn nieuwe club 
te bekijken. En - naar tevredenheid. 
 
Geboren in 1984 in Split, Kroatië en in zijn jeugd opgeleid door de ons goede 
bekende coach Ivica Skelin. Drago heeft vervolgens in zijn carrière al bij meer-
dere Europese topclubs gespeeld en daardoor een vrachtwagen vol ervaring  
opgebouwd. Die ervaring kan Donar dit seizoen zeker goed gebruiken. Afge-
lopen seizoen speelde hij in Polen waar hij met zijn ploeg net niet de Play-offs 
wist te halen. “Al snel na het afgelopen seizoen meldde Donar zich en daar 
hoefde ik niet lang over na te denken. Ik was blij dat de interesse van deze 
topclub er was. Eén van mijn doelen voor dit seizoen was namelijk om dichter-
bij mijn familie te gaan spelen want de afgelopen jaren zag ik mijn vrouw en 
kinderen veel te weinig”. 

Drago woont met zijn Nederlandse vrouw Teska en zijn 3 kinderen van 5, 5 en 
4 in Breda. In Diever (Drenthe) woont zijn schoonfamilie en daarnaast heeft 
hij nu ook een appartement in Groningen. Zo heeft hij nu drie adresjes in de 
buurt en kan hij veel meer tijd met zijn gezin doorbrengen. 

Hij was al vaker in MartiniPlaza geweest toen Ivica Skelin nog coach van 
Donar was. In mei van dit jaar was hij getuige van een paar wedstrijden in 
Groningen en hij was duidelijk onder de indruk. “De sfeer die ik tijdens de 
Play-offs in Groningen heb beleefd was helemaal geweldig. Ik heb al van alles 
meegemaakt bij verschillende clubs in Europa maar de energie in MartiniPlaza 
is echt enorm. Ik kijk er naar uit om dat hier nu als speler zelf te gaan beleven 
en het Kampioenschap in Groningen te houden. Het Europees spelen was voor 
mij niet de belangrijkste reden om naar Donar te komen maar het is wel een 
prettig gegeven. Met mijn ervaring in het spelen van Europese wedstrijden 
denk ik dat ik zeker iets kan toevoegen”. 

Hij is een goede schutter, sterk in de rebound en een echte teamspeler. De 32 
-jarige Drago Pašalic is 2.08 meter en 108 kilo, een indrukwekkende verschij-
ning in het veld maar zeker ook daarbuiten. Daarnaast is het een bijzonder 
aardige vent die altijd wel open staat voor een gesprek. Zijn Kroatische roots 
zijn herkenbaar, want emotionele reacties hebben we in het Skelin-tijdperk wel 
vaker gezien.

Drago is blij dat een groot deel van het team intact is gebleven en dat we dit 
seizoen voor verschillende prijzen gaan strijden. “Ik wist al dat er veel kwaliteit 
en leiderschap in dit team aanwezig is. Dat is een groot voordeel. Ik denk dat 
we niet alleen in Nederland maar ook daarbuiten indruk gaan maken. Het gaat 
een mooi en interessant seizoen worden!”

DRAGO
PAŠALIC33

IK HEB AL vAN ALLES MEEGEMAAKT BIJ  
vERSCHILLENDE CLUBS IN EUROPA MAAR DE 
ENERGIE IN MARTINIPLAZA IS ECHT ENORM.

TEKST: HINK JAN APOTHEKER
FOTO: EDwIN KEIJZER
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OP EEN GEGEvEN MOMENT  
vIEL ALLES OP Z’N PLEK

Chase Fieler. Beroep: Power Forward. 24 jaar oud, ruim 2 meter 
lang, snel, atletisch, kan dunken, rebounden, maar ook van afstand 
raak schieten. Specialiteit: het blokken van schoten van de tegen-
stander. Fieler was de eerste speler die, vlak na het succesvolle 
seizoen 2015-2016, zijn contract verlengde en ook het komende 
seizoen weer garant zal staan voor vele spectaculaire acties.  
We spreken hem na afloop van een intensieve training in de  
Martiniplaza, in de aanloop naar het nieuwe seizoen.

TEKST: BEN KAH
FOTO: EDwIN KEIJZER

JE wAS HET AFGELOPEN SEIZOEN EEN BELANGRIJKE 
SPELER vOOR DONAR. wAT wAREN JOUw PERSOON-
LIJKE HOOGTEPUNTEN?
“Natuurlijk het kampioenschap, dat spreekt voor zich. Maar 
wat me vooral zal bijblijven, is de manier waarop dit team zich 
heeft teruggevochten na een moeilijke start. Op een gegeven 
moment viel alles op z’n plek en begonnen we echt als een team 
te spelen. Het klikte onderling fantastisch, ik heb genoten van 
de manier waarop we speelden. Het begin van het seizoen was 
lastig, we hadden te maken met blessures, spelerswisselingen en 
vooral de eerste Europese wedstrijden liepen niet zoals we graag 
hadden gewild. Ik herinner me de wedstrijd tegen Asvel (Lyon). 
We verloren die game, maar we hebben er veel van geleerd. De 
manier waarop zij de wedstrijd domineerden, zo wilden wij ook 
spelen. Voor mij was deze wedstrijd het begin van een beter 
Donar. En natuurlijk kwam Lance daarna bij de groep en dat gaf 
het team een grote boost. We begonnen een lange winning-streak 
en het zelfvertrouwen werd iedere wedstrijd groter”.

OOK DIT JAAR SPEEL JE wEER IN GRONINGEN. 
wAT BETEKENT DAT vOOR JE? 
“Oh, heel veel. Ik heb hier een fantastische tijd gehad. De stad, 
de club en de fans, de atmosfeer in MartiniPlaza die uniek is in 
Nederland, ik ben blij dat ik er dit jaar weer bij kan zijn. We pro-
beren het succes van het vorig seizoen te evenaren en Europees 
willen we zeker beter gaan presteren”. 

HAD JE NOG ANDERE OPTIES DAN DONAR OF HEB JE 
DIRECT wEER vOOR GRONINGEN GEKOZEN?
“Binnen een week na het kampioenschap had ik al bijgetekend. 
Andere clubs heb ik niet echt overwogen, ik wilde heel graag 
terug naar Donar en toen de mogelijkheid zich aandiende heb ik 
geen moment geaarzeld”. 

wAT IS JE INDRUK vAN HET HUIDIGE TEAM?
“We spelen voor een groot gedeelte met dezelfde spelers, dat 
is natuurlijk een groot voordeel. We kennen elkaar goed, het 
onderling vertrouwen is groot en daarmee hebben we absoluut 
een voorsprong ten opzichte van het vorig seizoen. Natuurlijk, 
Ross (Bekkering) is weg en die zullen we gaan missen, als speler 
maar ook als persoon. Maar met Drago (Pašalic) hebben we 
een speler op die positie die veel ervaring meebrengt en Drew 
(Andrew Smith) is een erg atletische speler dus al met al zijn we 
inside zeker niet zwakker geworden. Ook de ervaring die Arvin 
(Slagter) meeneemt kunnen we, zeker in de Europese competitie, 
erg goed gebruiken. Ik denk dat de chemie die er onderling al is, 
gecombineerd met de ervaring, een recept is voor succes. Geen 
garantie, maar het ziet er op dit moment goed uit”. 

wAT ZIJN JE PERSOONLIJKE DOELEN?
“Het is natuurlijk een doel van het hele team, maar ik wil zeker 
dit seizoen een betere prestatie leveren in de Europese compe-
titie. Het zou prachtig zijn, wanneer we verder kunnen komen in 

de Champions League. Wat mijn eigen spel betreft, wil ik een betere reboun-
der worden en ook moet ik zorgen dat ik meer aan de vrijeworplijn kom”. 

HOE HEB JE JE vOORBEREID OP HET NIEUwE SEIZOEN?
“Het afgelopen seizoen was lang en zwaar. De tijd die ik thuis in de USA heb 
doorgebracht heb ik gebruikt om zowel lichamelijk als geestelijk te herstellen, 
je lichaam heeft dit gewoon nodig. Uiteraard heb ik ook de tijd genomen om 
vrienden en familie te bezoeken, maar al vrij snel ben ik weer begonnen met 
de voorbereiding.  Als je hier terugkomt, wil je goed in vorm zijn, dat is ook 
wat de coach van ons verlangt. Zeker dit jaar hebben we maar een kort voor-
seizoen en zullen we al snel aan de bak moeten in de Champions League”. 

TOT SLOT: ALS JE IN DE USA BENT, wAT MIS JE DAN IN  
GRONINGEN?
Wat me hier vooral opvalt is, hoe mensen kunnen genieten van kleine dingen. 
In Amerika gaat alles snel en is er nergens tijd voor. Hier zie je mensen fietsen 
op straat en op terrasjes genieten van een biertje. Die relaxte sfeer zie je niet 
bij ons en dat heb ik wel gemist. Hier in Nederland is er meer tijd om van het 
leven te genieten, ook voor mij. Het is niet alleen geld verdienen en op naar de 
volgende club. Ook dat was een reden om zonder aarzeling bij te tekenen”. 

Chase Fieler, een relaxte speler die ook de kleine dingen van het leven weet te 
waarderen. Maar duidelijk een man met een missie: zichzelf en het team beter 
maken. 
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SUPPORTERS 
vERENIGING 

DONAR
Zoals iedere sportclub met een 
grote en trouwe achterban, heeft 
ook Donar een supportersvereni-
ging: SV Donar. Je staat er vast 
niet bij stil, maar als bezoeker 
van de thuiswedstrijden kom je 
de SV regelmatig tegen.

Dat begint al in de zijfoyer van MartiniPlaza waar de SV Donar-merchan-
dising te koop is. De ledenstand van de vereniging is niet te missen.  
Maar ook de trommelaars, de zwaaivlaggen en andere sfeeracties van de 
SV zorgen samen met alle fans voor een heerlijk avondje Donar en alle 
tegenstanders in Groningen moeten opboksen tegen de welbekende  
Zesde Man.

Bij belangrijke en populaire uitwedstrijden verzorgt SV Donar de kaart-
verkoop aan alle Donar-fans. En in de loop van het seizoen worden, soms 
samen met de BBC en andere geledingen van de club, een aantal eve-
nementen georganiseerd. Het basketbaljaar wordt traditioneel afgesloten 
met een drukbezochte barbecue waar we vaak met de coach de verrich-
tingen nog eens kunnen doornemen.

De supporters spelen een belangrijke rol bij iedere club. Want zeg zou 
zelf, wat is een club zonder supporters. SV Donar vindt dan ook dat de 
club rekening moet houden met de fans, dat de club de belangen van de 
supporter serieus moet nemen en dat betekent volgens ons ook dat je het 
officiële vertegenwoordigingsorgaan, SV Donar, betrekt bij het maken van 
plannen die rechtstreeks gevolgen hebben voor de trouwe achterban.

Een voorbeeld hiervan is de langgekoesterde wens van de SV om het 
mogelijk te maken dat de bezoekers zowel voor als na de wedstrijd elkaar 
kunnen ontmoeten in een gezellige ruimte waar het basketbal ademt en 
fans van beide partijen zich welkom voelen. Nu de club zich voor een 
nieuwe langdurige periode aan MartiniPlaza heeft verbonden, ligt er weer 
een kans om de thuisbasis van Donar om te toveren in een echte basket-
baltempel.

De SV Donar heeft een samenwerkingsovereenkomst met de club waarin 
staat vastgelegd dat op gezette momenten overleg is over bovenstaande 
zaken. Maar de vereniging maakt zich sterk voor een breder overleg-
platform waarin alle geledingen, ook wel ‘stakeholders’ genoemd, rond 
de club vertegenwoordigd zijn en met elkaar in gesprek gaan over het 
gezamenlijke belang: een stabiele toekomst voor Donar die de basis zal 
vormen voor hun meer (sportieve) successen.

Since 1

951

svdonar.nlLID wORDEN? 

OM ONZE STEM LETTERLIJK EN 

FIGUURLIJK ZO LUID MOGELIJK TE 

LATEN KLINKEN, ZOU EIGENLIJK 

IEDERE SUPPORTER LID MOETEN 

wORDEN vAN DE Sv DONAR.  

AARZEL NIET LANGER EN wORD 

LID vOOR 15 EURO PER SEIZOEN OF 

(MAXIMAAL) 30 EURO PER GEZIN. 

GA vOOR MEER INFORMATIE, OF 

OM DIRECT LID TE wORDEN, NAAR 

DE GEHEEL vERNIEUwDE wEBSITE 

www.SvDONAR.NL.

Noblesse oblige en daarom is Donar niet alleen 
sportief maar ook maatschappelijk actief. Voor ons 
is deze maatschappelijke betrokkenheid geen  
window-dressing maar iets natuurlijks. We krij-
gen zoveel support van onze omgeving, van onze 
fans, van onze sponsoren dat we het niet meer 
dan logisch vinden om naast topbasketbal ook nog 
iets anders terug te geven aan de samenleving. 
Dat doen we via het Health-Energizers program-
ma en dat doen we door het geven van een groot 
aantal clinics op basisscholen. De afgelopen jaren 
waren dat er tussen de 250 en 300 per seizoen, 
waarmee we elk jaar meer dan 5000 kinderen een 
onvergetelijke basketballes hebben kunnen geven.  
Hieronder vallen ook de activiteiten in het kader 
van Kansen voor Kinderen, een initiatief dat in het 
aardbevingsgebied de gezondheid van kinderen en 
de leefbaarheid in dit gebied wil vergroten. Een 
groot aantal clinics hebben we ook kunnen doen 
door een bijdrage van Univé.  

Bij onze clinics zoeken we aansluiting met de  
lokale basketbalverenigingen: we zien gelukkig 
steeds meer dat de kinderen die door de clinics 
enthousiast zijn geworden over onze mooie sport 
gemakkelijk doorstromen naar deze verenigingen.   

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

En onlangs heeft StartUp Assist Donar het levens-
licht gezien, met als doelstelling om samen met 
andere grote regionale partijen jonge economische 
bedrijvigheid en werkgelegenheid in Stad en Om-
meland te stimuleren (zie elders in dit magazine).  

Dan is er nog het Donarfonds. Dit fonds heeft tot 
doel het bewegen (natuurlijk vooral door te bas-
ketballen) van kinderen te stimuleren. Met name 
buurtgerichte activiteiten van en door bewoners 
kunnen rekenen op een steuntje in de rug. Er is het 
afgelopen seizoen geen beroep gedaan op bijdragen 
vanuit het fonds. Dat heeft te maken met de nog 
te geringe naamsbekendheid. De jaarlijkse bijdrage 
van Donar bestaat uit een deel van de recette van 
de Play Off-wedstrijden. Het fonds is een onafhan-
kelijke stichting.  

MEER DAN  
BASKETBAL ALLEEN

HEALTH- 
ENERGIZERS

Donar is meer dan een basketbalclub. Voor veel mensen is het een stukje van hun identiteit. En MartiniPlaza 
een stukje thuis. Voor Stad en Ommeland is Donar een uithangbord, het bewijs dat het hier geen saaie  
bedoening is, maar een plek waar je goed kunt presteren, lekker kunt wonen en je niet hoeft te vervelen. 
Waar je trots op kunt zijn. 

DE JEUGD  
STIMULEREN 
OM TE  
BEwEGEN 
EN NATUUR-
LIJK vOORAL 
TE BASKET-
BALLEN
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GHHC
ENERGY vALLEY TOPCLUB:

11-09-2016 GHHC  HOCKEYCLUB SCHC D1

18-09-2016 AH & BC D1  GHHC

25-09-2016 GHHC Sv KAMPONG HOCKEY D1

30-09-2016 Larensche Mixed Hockey Club D1 GHHC

02-10-2016 GHHC HC ORANJE ROOD D1

09-10-2016 HOCKEYCLUB ‘S-HERTOGENBOSCH D1  GHHC

16-10-2016 PINOKÉ D1  GHHC

23-10-2016 GHHC v.M.H.& C.C. M.O.P. D1

30-10-2016 THC HURLEY D1 GHHC

06-11-2016 GHHC HC BLOEMENDAAL D1

13-11-2016 HDM D1 GHHC

26-02-2017 HOCKEYCLUB SCHC D1 GHHC

05-03-2017 GHHC AH & BC D1

12-03-2017 Sv KAMPONG HOCKEY D1 GHHC

19-03-2017 GHHC LARENSCHE MIXED HOCKEY CLUB D1

26-03-2017 HC ORANJE ROOD D1 GHHC

02-04-2017 GHHC HOCKEYCLUB ‘S-HERTOGENBOSCH D1

09-04-2017 GHHC PINOKÉ D1

15-04-2017 v.M.H.& C.C. M.O.P. D1 GHHC

23-07-2017 GHHC THC Hurley D1

30-04-2017 HC BLOEMENDAAL D1 GHHC

07-05-2017 GHHC HDM D1

08-10-2016 GIJS 1  UNIS FLYERS HEERENvEEN

15-10-2016 GIJS 1  IJ.v. AMSTEL TIJGERS

22-10-2016 GIJS 1   SILvERDOME PANTERS

05-11-2016 GIJS 1  HIJS HOKIJ DEN HAAG

19-11-2016 GIJS 1  BULLDOGS LIÈGE

26-11-2016 GIJS 1  SILvERDOME PANTERS

03-12-2016 GIJS 1  IJ.v. AMSTEL TIJGERS

17-12-2016 GIJS 1   HIJS HOKIJ DEN HAAG

14-01-2017 GIJS 1  IHCL LEUvEN

22-01-2017 GIJS 1   RED EAGLES ‘S HERTOGENBOSCH

28-01-2017 GIJS 1  UNIS FLYERS HEERENvEEN

05-02-2017 GIJS 1  TILBURG TRAPPERS TOEKOMSTTEAM

18-02-2017 GIJS 1   LACO EATERS LIMBURG

DATUM

DATUM

THUIS

THUIS

UIT

UIT

TEAM
1 Pam van Asperen
2  Anouk van den 

Berg
3 Florentine Blom 
4 Willemijn Bos   
5 Marle Brenkman
6 Klaartje de Bruijn
7 Anouk Delissen
8 Anne van Erp
9 Jantien Gunter
10 Fieke Hoff

11 Marieke Hoff
12 Isabelle Huizing
13 Susan Keuning
14 Leoniek Koning
15 Hedi Koning
16 Liz Koopman
17 Marloes Pouw
18 Annemiek Rijling
19 Laura van Weeren
20  Jorien Werumeus 

Buning

GIJS GRONINGEN
ENERGY vALLEY TOPCLUB:
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HUBO LIMBURG UNITED

EGIS KÖRMEND

BCM GRAvELINESDONAR IN EUROPA 
De eerste keer dat Donar Europees mocht spelen was in november 1974. 
Sindsdien nam Donar 14 maal deel aan diverse competities, speelde daarin 
72 wedstrijden en won er 20 (inclusief de voorronde van dit seizoen). Die 
overwinningen leverden niet éénmaal een kwalificatie voor een volgende ronde 
op. Het doel dat coach Erik Braal zichzelf en z’n team gesteld heeft, “naam 
maken in Europa”, is echter eigenlijk al behaald. Vooral vanaf 2004, zeg maar 
de Ton Boot-periode, liet Donar zich altijd van zijn beste kant zien door de 
tegenstanders te dwingen keihard voor de overwinningen te werken. Dit is niet 
onopgemerkt gebleven en gevoegd bij het gegeven dat er in Groningen altijd 
in een mooie accommodatie gespeeld kon worden, met veel publiek en een 
strakke organisatie, weet men ten burele van de Euroleague en FIBA Europe, 
dat Groningen gewoon een goede plek is om Europees basketbal te organise-
ren.

De meest aansprekende overwinning van Donar in Europa is zonder twijfel 
die tegen Maccabi Tel Aviv in sporthal de Beemden te Bedum. Tactisch sterk 
gespeeld, met een minimale rotatie, versloegen de Groningers deze Europese 
grootmacht met 76-69. Voor de Israeli een rimpeltje in een gladde zee, voor 
Groningen een historisch moment. 

Waren er dan niet meer wedstrijden van enig belang? Jazeker wel. Memorabel 
was bijvoorbeeld de winst tegen het Franse ASVEL in het allereerste deelna-
mejaar. Mede door wat assistentie van een der scheidsrechters wist de thuis-
ploeg een aardige overwinning te boeken. In beide gevallen was de thuisploeg 
in de return duidelijk de betere. Ook aardig was een brutale winst (alweer in 
den vreemde, n.l. Emmen) tegen Cotonificio de Badalona. De 22 punten ver-
schil waren echter niet genoeg - de return gaf een verschil van 24 te zien. 

Het seizoen 2004-2005 was toch een soort omslag in het Groningse denken. 
Onder leiding van Ton Boot toonde MPC Capitals aan dat je met brutaliteit en 
een degelijke defensie best iets kunt bereiken. In de ULEB Cup haalde het 
team op 2 punten na de volgende ronde en het daaropvolgende jaar werden 
topclubs Hapoel Tel Aviv en Maroussi Athene verslagen. Ook in de jaren daar-
na werden soms aansprekende prestaties geleverd. Een bijzonder moment was 
de deelname in 2010 aan de voorronde van de Euroleague, de absolute top 
van Europa. Donar won (uiteraard) niet, maar sloeg een goed figuur, ook in de 
daarop volgende groepswedstrijden in de Eurocup.

De seizoenen daarna kon Donar niet al te veel potten breken. Verdienstelijk is 
een passende omschrijving, maar ook niet meer dan dat.

De poule waarin Donar dit seizoen is terechtgekomen bevat drie tegenstanders 
van behoorlijk niveau. Het moet dan ook nog blijken hoeveel poulewedstrijden 
gewonnen kunnen worden en laten we het voorlopig maar niet over kwalificatie 
voor de tweede ronde hebben. We stellen hier de teams aan u voor.

De Belgische eersteklasser uit Hasselt be-
staat nog maar drie seizoenen. Het United 
in de naam slaat op het streven van de 
club om heel Limburg te vertegenwoordi-
gen, een doelstelling die mede vorm wordt 
gegeven door samenwerking met andere 
clubs uit de regio en het vormen van een 
centrale jeugdopleiding. De afgelopen 
seizoenen hebben de Limburgers twee 
vierde plaatsen behaald. Van het vorige 
seizoen zijn nog maar drie spelers over: De 
Belgische kern van Elias Lasisi (guard), 
Yannick Desiron (center) en Hans Vanwijn 
(power forward). Dit jaar is daar van Leu-

ven Brieuc Lemaire (guard) bij gekomen. 
Dit viertal wordt aangevuld met een con-
tingent Amerikanen. Pointguard Jerime 
Anderson is wellicht de meest ervaren 
kracht. Hij komt van Aalstar en krijgt op 
de guardpositie hulp van Eric McClellan, 
een rookie van Vanderbilt University. 
De forwardplekken zijn sterk bezet met 
Jordan Swing, Seth Tuttle, Daniel Jansen 
en Ben Simons. De coach is wel alle jaren 
dezelfde: de in België zeer bekende Brian 
Lynch. Als speler al in België actief en 
getrouwd met tennisster Kim Clijsters.
Al met al is Hubo Limburg United een 

jong team met 
veel lengte, dat 
een lastige oefen-
periode achter  
rug heeft met 
alleen overwin-
ningen tegen 
Göttingen en Zwolle. Op het eerste gezicht 
een tegenstander die ten opzichte van 
Donar op een gelijk of iets hoger niveau 
moet worden geschat. Het gegeven dat de 
Groningers langer als team samenspelen 
kan echter in het voordeel van Donar zijn.

Körmend is ook al zo’n klein stadje 
van ca. 11.000 inwoners, vlak over de 
Oostenrijkse grens. De plaats is groten-
deels afhankelijk van de farmaceutische 
productielocatie van Egis en kent daar 
buiten weinig bedrijvigheid of toeristische 
trekpleisters.

Egis Körmend was ook vorig seizoen de  
tegenstander in de FIBA Europe Cup. 
Daarin bleek het ongeveer gelijkwaardig 
aan Donar, maar of dat dit seizoen ook 
weer het geval zal zijn valt moeilijk te 
voorspellen. Körmend heeft namelijk ook 
slechts één enkele speler van vorig sei-
zoen over. Een bijna volledig nieuw team 

staat op de vloer, met een hoog Ameri-
kaans gehalte. Ook hier is de coach (Teo 
Cizmic) de constante factor.

De enige blijver is de Amerikaan Parrish 
(Perry) Petty, een ervaren guard. De point-
guard positie wordt dit seizoen ingevuld 
door Devon Saddler, die vorig jaar nog op 
het hoogste niveau in Griekenland speelde 
(Apollon Patras). Op de guard staat verder 
Lenzelle Smith, een D-league aanwinst, 
die zich in de voorbereiding goed heeft 
laten zien. Verder wordt vooral een beroep 
gedaan Tyler Larson, een jonge Amerikaan 
die afgelopen seizoen in Letland speelde.
Twee Amerikaanse rookies bemannen de 

forwardplaatsen: 
Jordan Loveridge 
(Utah) en Terry 
Allen (Richmond). 
Körmend moest 
voor centers shop-
pen bij andere 
Hongaarse clubs. 
Milan Csorvasi en Balint Horti zijn de lan-
ge mannen die het voornamelijk moeten 
gaan doen onder de borden.

Ook hier geldt dat Donar het beter 
ingespeelde team heeft. Qua individuele 
klasse zullen beide teams elkaar niet veel 
ontlopen.

Het Noord-Franse Gravelines brengt al 25 
jaar een topteam op de been, hoewel het 
plaatsje zelf klein is (11.000 inwoners). 
Het vestingstadje ligt tussen de Duinkerk-
se havens en Calais en kent voldoende 
bedrijvigheid in het achterland om zo’n 
goed team te financieren. Ondanks de 
zesde plaats in de Franse hoogste klasse 
heeft BCM bijna het complete team inge-
ruild. Er zijn twee constante factoren in 
deze ploeg: De Franse topscorer van twee 
seizoenen geleden Steven Gray en coach 
Christian Monschau. De meeste speelmi-
nuten gaan naar alle waarschijnlijkheid 
naar de volgende negen spelers.

Spelverdeler is Justin Cobbs, een Ameri-
kaanse veelscorende pointguard, afkom-
stig van Bayern München (overigens een 
neef van Russell Westbrook). Als backup 
fungeert Quentin Serron, de Belgische 
MVP van vorig seizoen (Oostende).
Als shooting guards kan een beroep 
worden gedaan op Anthony Dobbins, een 
zeer ervaren Italiaanse Amerikaan en de 
allround forward Steven Gray, die vorig 
jaar 14 punten gemiddeld produceerde. 
Aan het driepuntskanon staan de van 
Dijon overgekomen Brit Myles Hesson en 
de Amerikaan Kyle Gibson, ook voormalig 
Oostende. Inside wordt het werk vooral 
gedaan door Aaron Cel, een Frans-Poolse 

power forward en 
de centers Shawn 
King en Fernando 
Raposo. 
Aan coach Mon-
schau de taak om 
van dit getalen-
teerde stel een team te smeden. Bij de 
eerste ontmoeting tussen Donar en BCM 
heeft Gravelines er al een paar speelron-
des opzitten. Dat zou een idee moeten 
geven over de kracht van dit team. Dat de 
Franse equipe de gedoodverfde winnaar 
van de poule is moge duidelijk zijn.

Na de verloren voorronde tegen 
BC Tartu/Rock uit Estland mag 
Donar gaan deelnemen in de FIBA 
Europe Cup. Door die verloren  
Europese seizoensstart zou je 
bijna gaan denken dat deelname 
aan de Europe Cup een tweede-
rangs evenement is. Niets is ech-
ter minder waar. Het is weliswaar 
het laagste Europese niveau, 
maar dat is nog altijd gemiddeld 
aanzienlijk beter dan wat er in de 
Dutch Basketball League op de 
vloer wordt gelegd.

Op de foto: Donar tegen TüS Bayer 04 
Leverkusen in het seizoen ‘76-’77. 
Bron: Donarmuseum.nl

TEKST: ADRIAAN vAN DEN BRINK
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De geslagen wonden speelden nog jaren na dato, zoals Stefan aangeeft.  
Zo wordt in de documentaire Once Brothers het verhaal verteld van Wlade 
Divac en Drazen Petrovic, zeer goede vrienden in het nationale team van  
Joegoslavië. De oorlog maakte die vriendschap kapot, de tegenstellingen  
bleken onherstelbaar.

Stefan ziet zichzelf als echte Nederlander, hoewel hij een dubbel paspoort 
heeft en elke zomer naar familie in Servië gaat voor vakantie. Zoals we van 
oud-Donarcoach Ivica Skelin kennen noemt Stefan als eigenschap uit de  
Balkan, dat ook hij opvliegend kan zijn. De ervaring heeft hem geleerd die  
te kanaliseren en niet op provocaties in het veld in te gaan.

Hij koos al snel voor basketbal, waar zijn Servische achtergrond, waarin dit een 
grote sport is, een oorzaak van is. In de Evenementenhal genoot hij al op jonge 
leeftijd van Donar. Wonend in Vinkhuizen was hij vaak in de sporthal daar te 
vinden, waar Donar trainde en coach Glenn Pinas geregeld langs kwam wan-
delen. Hij genoot van Donarguard Dan Shanks. Spelers als Milos Vujanic en 
Sasa Djordjevic inspireerden hem. 

Vervolgens sloot hij zich aan bij de jeugdopleiding van Donar. Dit verliep zo 
goed dat hij voor de Young Lions werd geselecteerd. Hij verdiende dit als harde 
werker met een goed driepuntsschot en een niet aflatende verdediging. Vuil 
werk hoort er bij, goed schieten, maar het in de verdediging weer weggeven,  
is geen optie voor hem.

Het afgelopen seizoen bij Rotterdam verliep wat hem betreft goed. Zodanig dat 
hij voor het Nederlands Team werd geselecteerd, net als in 2013. Helaas werd 
dit keer het EK niet gehaald, maar Stefan wijst erop dat basketbal wel weer op 
de kaart is gezet. Dat het niet lukte wijt hij aan de goede scouting vooraf door 
Duitsland, maar ook dat Nederland door vermoeidheid een totale offday had. 

Ondertussen schrijft Stefan, tussen het basketballen door aan zijn afstudeer-
scriptie commerciële economie. Het vergt van hem veel discipline en planning.

In 2014 liep hij, spelend voor Matrixx Magixx, een knieblessure op die een 
maanden lange revalidatie kostte. Daarna kon hij Donar terecht, zij het op 
amateurbasis. Toch was hij daar blij mee, het paste precies in het herstel-
proces.

Zijn ogen schitteren als hij uitspreekt erg blij te zijn met zijn nieuwe contract 
bij Donar. Hij noemt zich een andere, betere Mladenovic dan voorheen. Hij  
verheugt zich op de Europese campagne en gaat vol de strijd aan voor de 
prijzen van de DBL. Hij hoopt dat het publiek als altijd de ploeg weer met veel 
lawaai zal steunen, vooral op de momenten dat het even niet loopt. Want, zo 
zegt hij, dan speel je gewoon beter!
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In 1995 vertrokken Stefan, zijn broer Srdjan en zijn ouders,  
vanuit Servië naar Nederland. In 1991was de Joegoslavische  
burgeroorlog uitgebroken. Uiteraard werd aan tafel gesproken over 
de dramatische NAVO-aanval op burgerdoelen in Servië, maar ook 
op het Ministerie van Politie in Stefan’s geboortestad Belgrado.  
In 1999 eindigde de oorlog, waarbij o.a. Kroatië en Servië als 
aparte landen verder gingen. 

MET vEEL  
LAwAAI  
SPEEL JE  
GEwOON  
BETER.
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7STEFAN 
MLADENOvIC
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Dat het merk MINI niet synoniem staat voor “klein” weet de echte MINI liefhebber al lang. 
De stoere blikvanger is niet alleen mooi om te zien maar ook comfortabel, praktisch en 
verrassend groot. Om dit te benadrukken heeft Martinistad een overeenkomst getekend 
waarmee MINI Martinistad de komende 4 seizoenen partner en shirtsponsor van de 
basketbaltrots van het Noorden zal zijn.

De spelers en medewerkers van Donar zullen zich de komende 4 seizoenen in een MINI 
over de wegen in Stad en Ommeland verplaatsen. Stoere mannen in een stoere auto, een 
mooie samenwerking met een helder doel. MINI Martinistad wil met de samenwerking 
met Donar op een sportieve manier het merk MINI onder de aandacht brengen.

MINI EN DONAR  
#TOGETHER

MINI MARTINISTAD
Kieler Bocht 13 
9723 JA Groningen
Tel: 050 - 571 72 73
Martinistad.mini.nl

Iets dat goed past bij zijn rol als assistent-coach van Donar, 
de trots van basketballend Noorden.  Al in zijn jeugd maakt 
hij kennis met leermeesters, die hem inzicht verschaffen in de 
manier waarop mensen met elkaar omgaan in de sport. Als eer-
ste zijn gymleraar Mual en later Hans Perrier, die twee jaar als 
coach bij Nationale Nederlanden Donar zijn werk heeft gedaan 
en in het bijzonder Bill Pijl. Die laatste was zijn tijd ver vooruit, 
vertelt Mekel, omdat hij veel werkwijzen, die in Amerika gebrui-
kelijk waren in Groningen introduceerde. Zoals het werken met 
een play-book, het verbeteren van technieken en de aankleding 
van de ploeg (zo speelde zijn BVG ooit in zilveren tenues).

Als assistent van hoofdcoach Erik Braal zorgt Anjo Mekel ervoor 
dat die zijn werk zo goed mogelijk kan doen. Zo assisteert hij 
bij de trainingen, zowel groepsgewijs als individueel. De ene 
keer is dat ingewikkeld, bijvoorbeeld het inoefenen van een 
spelsysteem, de andere keer is het eenvoudiger, bijvoorbeeld 
als een individuele speler een schottraining nodig heeft.

Het doet hem goed dat Donar de afgelopen jaren veel prijzen 
heeft gewonnen, iets dat volgens hem nooit went. Dat komt 
doordat wanneer de missie niet slaagt een hele jaargang in zijn 
ogen voor niets is geweest. Het beoogde doel is niet gehaald en 
dat is pijnlijk. Als gevolg van die denkwijze heeft het kam-
pioenschap van 2016 veel indruk op hem gemaakt. Het jaar 

startte namelijk slecht, er werden in overleg met hem en Erik 
Braal spelers vervangen en vervolgens begonnen de raderen te 
draaien. De ontlading in Zwolle, toen Donar het kampioenschap 
veilig stelde door een overwinning van 69 – 86 op Landstede, 
staat in het teken van alle verrichte arbeid en het ingewikkelde 
proces dat geleid heeft tot het verdiende landskampioenschap. 
Als direct betrokkene ervaart hij ook hoe een kampioenschap 
kan afhangen van kleinig heden. Een bal die uit de basket 
draait, een speler die geblesseerd raakt, er is veel dat roet  
in het eten kan gooien. Pas als je de beker in handen hebt telt 
dat allemaal niet meer. 

Anjo Mekel is een belezen man, die graag heeft dat spelers zich 
op allerlei terreinen ontwikkelen. Volgens hem en de door hem 
aangedragen Confucius heeft vooruit denken meerwaarde. Situ-
aties zien aankomen tekent de intelligente speler. Kun je niet 
imaginair denken, dan is voorbereiding op dat wat je als speler 
doet in elk geval wèl mogelijk. Zo wijst hij op YouTube. Wie zich 
als speler verbeteren wil hoeft niet op een trainer te wachten: 
het filmkanaal staat propvol instructiefilmpjes.

Een speciaal plekje in zijn hart heeft Anjo Mekel voor de kinde-
ren van Kids United. Voor hem is het vrijwilligerswerk dat met 
het hart wordt gedaan. Als rechtgeaarde Groninger, de meer-
waarde van goed noaberschap.

De assistent-coach van Donar, Anjo Mekel, is een trotse  
Groninger. Hij noemt zichzelf wel eens, met een vleugje humor, 
een Groningse nationalist. Daarmee aangevend dat we hier veel 
redenen hebben om trots te zijn op provincie en stad. De vrien-
delijkheid en de hulpvaardige omgang met elkaar, ze staan hoog 
in zijn vaandel.
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ANJO  
MEKEL

ASSISTENT COACH
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ROSTER 
DUTCH TALENT lEAGUE

FORwARD

wIETZE  
PLANTINGA

1.88 M / 10-07-98

1

GUARD

JEF
DE vRIES

1.85 M / 16-05-00

2

GUARD

SHEYI  
ADETUNJI

1.84 M / 11-09-99

3

GUARD

TIJME  
vAN DIJK

1.82 M / 03-02-98

4

GUARD

LEvI  
HILvERS

1.88 M / 10-08-98

5

FORwARD

SJOERD  
KOOPMANS

1.95 M / 01-08-97

6

FORwARD

JEFFREY  
SEDOC

1.95 M / 28-04-98

8

FORwARD

TIM  
DE vRIES

1.90 M / 04-12-97

9

CENTER

NOURY 
RACHID

2.01 M / 01-01-97

11

FORwARD

TIEMEN TIJS 
TEN HAvE

2.00 M / 04-10-98

10

CENTER

YANNICK vAN 
DER vEEN

2.03 M / 10-08-98

14

CENTER

DAAN 
MARING

2.02 M / 21-09-95

12

CENTER

RIENK 
MAST

2.02 M / 19-07-01

7

GUARD

TIM 
HOEvE

1.95 M / 15-05-98

21

FORwARD

MART 
vEENSTRA

1.95 M / 12-07-99

24

STAFF

COACH 
ANJO MEKEL 
 
ASSISTENT COACH 
ADDY vAN  
DER STAM 
 
ASSISTENT COACH 
MARIT SIERSEMA
 
SCOUT
LINDA HOFMANN

SPEELSCHEMA

*DTL CUP 

30-10-15 20:00 APOLLO AMSTERDAM DONAR APOLLOHAL, AMSTERDAM

06-11-15 21:00 DONAR UBALL vINKHUIZEN

15-11-15 15:00 HARLEM LAKERS DONAR CALANDHAL HAL 2, AMSTERDAM

22-11-15 12:30 DONAR* HARLEM LAKERS wILLEM-ALEXANDER SPORTCENTRUM

29-11-15 12:30 DONAR Bv ARIS wILLEM-ALEXANDER SPORTCENTRUM

05-12-15 13:30 HARLEM LAKERS* DONAR Calandhal Hal 2, AMSTERDAM

12-12-15 20:00 ROTTERDAM BASKETBAL DONAR Alexanderhal, ROTTERDAM

18-12-15 21:00 DONAR SHOOTERS DEN BOSCH vinkhuizen

10-01-16 17:45 ZZ LEIDEN DONAR vijf Meihal, LEIDEN

17-01-16 12:30 DONAR ZZ LEIDEN wILLEM-ALEXANDER SPORTCENTRUM

22-01-16 20:00 BASKETBALL STARS wEERT DONAR Moesel, wEERT

29-01-16 21:00 DONAR LANDSTEDE BASKETBAL vINKHUIZEN

12-02-16 21:00 DONAR APOLLO AMSTERDAM vINKHUIZEN

21-02-16 18:30 UBALL DONAR GALGENwAARD, UTRECHT

26-02-16 21:00 DONAR ROTTERDAM BASKETBAL vINKHUIZEN

06-03-16 12:30 DONAR HARLEM LAKERS wILLEM-ALEXANDER SPORTCENTRUM

13-03-16 16:00 Bv ARIS DONAR KALvERDIJKJE, LEEUwARDEN

03-04-16 14:00 SHOOTERS DEN BOSCH DONAR De Hazelaar DEN BOSCH

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

• Eén of meerdere parkeerkaarten
•  Toegang tot de Topsportlounge (bbc ruimte)
• Koffie/thee voor de wedstrijd en in de rust
• Naamsvermelding en doorlink op de website
•  Vermelding in de presentatiegids, het program-

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

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

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

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

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

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

BASKETBAL EN BUSINESS

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

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

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

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

HEALTH ENERGIZERS!
Donar is in 2011 in de provincie Groningen een 
project gestart waarmee de club jonge kinderen 
willen stimuleren om meer te gaan sporten en be-
wegen. Tegelijkertijd willen we hen bewust maken 
van het belang van een gezonde levensstijl. In de 
stad en in de noordelijke provincies nemen jaarlijks 
aan 250 tot 300 clinics ruim 5000 kinderen deel; 
leerlingen van zowel basisscholen als van scholen 
van Voortgezet Onderwijs. Tevens organiseert Donar 
sinds 2012 ieder jaar in de voorjaarsvakantie het 
Health Energizers! basketbalkamp. 

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

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

Donar start met ingang van het nieuwe basket-
balseizoen met een nieuw initiatief om onder-
nemerschap en werkgelegenheid in de regio te 
stimuleren: Startup Assist Donar. 

In StartUp Assist worden startups, gevestigde 
bedrijven en maatschappelijke organisaties met 
elkaar verbonden. Doel is om elkaars expertise en 
netwerk te delen, elkaar te inspireren en van elkaar 
te leren. Het project is een voorbeeld van moderne 
sportsponsoring: niet alleen steun zoeken voor de 
begroting van de eigen club, maar ook andersom 
steun aan anderen bieden waar dat in je mogelijk-
heden ligt, onder het motto ‘sport verbindt’.

Het noordelijke bedrijfsleven heeft jong talent 
nodig om te blijven innoveren. Behoud van inno-
vatieve, succesvolle startups is essentieel voor de 
economische ontwikkeling van onze regio. Maar het 
ontbreekt startups in de beginfase vaak aan een 
vruchtbaar netwerk, kennis en middelen.  
Donar kan hierbij ondersteunen door startups in 
contact te brengen met haar eigen Businessclub. 
Daarnaast kan Donar de naamsbekendheid van 
startups vergroten door hen gebruik te laten maken 
van de exposure die Donar genereert.

In de praktijk weten startups en gevestigde  
ondernemers elkaar moeilijk te vinden. Ze acteren 
in verschillende netwerken. Donar wil hierin de 

verbinding maken en is blij hierbij de Gemeente 
Groningen, Rijksuniversiteit Groningen en  
Hanzehogeschool Groningen aan haar zijde te 
vinden. Deze partners delen Donar’s visie op 
het maatschappelijk en economisch belang van 
vernieuwing in het bedrijfsleven en het cruciale 
belang van sociale, sportieve en commerciële 
netwerken die startups kunnen doen overleven. 
Naast Donar, Rijksuniversiteit Groningen, Hanzeho-
geschool Groningen en Gemeente Groningen zijn ook 
de bedrijven GasTerra, Hanzevast, Univé, Bossers 
& Cnossen, NNZ, Launch Café en BENK Advocaten 
als enthousiaste leden toegetreden tot de groep 
‘Founding Partners’ van het project StartUp Assist 
Donar. Samen maken zij het mogelijk om dit jaar 
minimaal 25 startups te laten instromen in de 
businessclub van Donar.

OFFICIËLE START
Op 23 september was de officiële kick off van  
Startup Assist in het VentureLab North, broed-
plaats van Startups in Groningen. Alle partijen die 
zich tot nu toe hebben aangesloten waren aan-
wezig, onder andere Sibrand Poppema, voorzit-
ter College van Bestuur van de Rijksuniversiteit 
Groningen, Joost van Keulen, wethouder Gemeente 
Groningen en Paul van der Wijk, lid College van 
Bestuur Hanzehogeschool Groningen. Tijdens de 
persconferentie vertelden partijen over de samen-
werking en werd de overeenkomst ondertekend.

Donar zet zich samen met ondernemers, Rijksuniversiteit Groningen, 
Gemeente Groningen en Hanzehogeschool Groningen in voor de groei 
van startups. Voorbeeld van moderne sportsponsoring.

DOEL IS OM 
ELKAARS  
EXPERTISE  
EN NETwERK 
TE DELEN,  
ELKAAR TE  
INSPIREREN 
EN vAN  
ELKAAR TE 
LEREN.

HET NIEUwE  
SPORTSPONSORING  
CONCEPT vAN 
DONAR  
Op de foto v.l.n.r.:
Joost van Keulen Wethouder EZ Gemeente Groningen, Sybrand Poppema Voorzitter College van Bestuur RUG
 Marieke Abbink Commerciële zaken Donar en StartUp Assist, Paul van der Wijk College van Bestuur Hanzehogeschool



Energizing the future

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

www.gasterra.nl


