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AMANZE 
EGEKEZE

EN VERDER:  
DonarMuseum, Martini Sparks, Human Capital Care en 
alles wat je moet weten over de nieuwe BNXT League! 

“ YOU NEVER 
KNOW WHERE 
LIFE WILL  
TAKE YOU”

INTERVIEWS MET  
WILLEM BRANDWIJK, AMANZE EGEKEZE, 
LOTANNA NWOGBO EN MATTHEW OTTEN
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BNXT, Next Step

Hopelijk hebben zo veel mogelijk fans alweer een of meerdere 
wedstrijden kunnen meemaken. Wat een positieve vibe ont-
stond er tussen het team en de fans. We stonden ouderwets 
al vaak weer “op de banken” bij een prachtige aanval en score. 
Ook de smaak van winnen is weer terug en het belooft een 
mooi en spannend seizoen te gaan worden.

De titel geeft al aan dat we naar een Next Level gaan en willen. 
Een compleet andere opzet van het competitie format dan we 
gewend zijn en dan ook nog de strijd aangaan met clubs uit 
de, van oudsher, iets sterkere Belgische competitie. We zijn 
benieuwd naar onze positie in dit nieuwe speelveld en zullen 
vele spannende wedstrijden krijgen waar het er echt om gaat 
en waar u mede het verschil kunt maken als “zesde man”.

Next step in de titel slaat ook zeker op de ambities van  
Donar en het bestuur. In oktober hebben we ons nieuwe  
Merkmanifest 2021 - 2025 gepresenteerd waarin we onze  
ambities hebben verwoord en hoe er te komen. Samen met u 
willen we Donar in alle opzichten laten groeien! De potentie  
is er zeker en nu is het #together: DOEN!

Dank voor alle steun en steunbetuigingen tijdens het afgelopen 
anderhalf jaar. Wij zijn klaar voor de nieuwe uitdagingen en 
hopen u vaak weer te zien in een uitverkocht MartiniPlaza.

Jannes Stokroos, 
Voorzitter

Beste Donar fans,
Wij kunnen samen weer de blik op vooruit kijken en 
ontwikkelen van de club zetten. Wat hebben we een 
turbulente tijd meegemaakt en wat heeft corona ons 
leven beheerst. Voorzichtigheid blijft geboden,  
maar feit is dat we weer samen een wedstrijd  
mogen beleven van onze club! 

VOORZITTER JANNES STOKROOS

Samenwerken aan een duurzame
energievoorziening
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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
thuis: wit-wit. uit: blauw-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 Sportcentrum

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

 

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

BEREIKBAARHEID & PARKEREN
MartiniPlaza is dankzij de ligging aan de 
ringweg rond de stad Groningen uitstekend 
bereikbaar met de auto. MartiniPlaza is gunstig 
gelegen aan de autosnelweg A7 (Amsterdam/
Drachten, Hoogezand/Duitsland) nabij de krui-
sing met de A28 (Assen/Zwolle). In de directe 
omgeving zijn ruim 2.000 parkeerplaatsen.

OPENBAAR VERVOER
Vanaf het NS-station te bereiken met stadsbus 
lijn 6, richting Hoornsemeer en met de regiona-
le lijnen 81, 82 en 85. MartiniPlaza ligt op circa 
15 minuten lopen van het NS-station Groningen.

TEAM & STAFFCLUBINFO

ORTHOPEDISCH CHIRURG Maurits Sietsma  KRACHTTRAINER  
Jan Arend Vredeveld  CONDITIETRAINER Nitzan Hadash  
DIËTISTE Carin Pool  MASSEUR Pieter Lekatompessij  HUISARTS 
Eric Maarsingh  TANDARTS Martin Scheltes  SPORTCARDIOLOOG 
Jan Posma

TEAMMANAGER Hans Besselink VERZORGER Wim Heun   
FYSIOTHERAPEUT Edwin Keijzer, Jorim de Lange  SCOUTS Renate 
Miedema, Denny van Velzen, Baiba Bambe, Bart Kruizinga,  
Hildegard Franke, Eline Dols, Loïs Sinnige  CAMERA Carlijne  
de Vries, Benjamin Aratuaman

AUSTIN
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SHEYI
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ADDISON

GUARD

FORWARD

CENTER / POWER FORWARD

HEAD COACH

FORWARD

CENTER

FORWARD

ASSISTENT COACH

POINTGUARD

FORWARD

FORWARD

GUARD

GUARD / FORWARD

SHOOTING GUARD

Vorig seizoen: Yoast United

Vorig seizoen: BC Gries-Oberhoffen (FRA)

Vorig seizoen: CB Coruña (ESP)

Vorig seizoen: Yoast United

Vorig seizoen: Nelson Giants (NZE)

Vorig seizoen: Donar

Vorig seizoen: Donar U21

Vorig seizoen: Donar

Vorig seizoen: Donar

Vorig seizoen: Donar

Vorig seizoen: Donar

Vorig seizoen: Donar

Vorig seizoen: Donar

Vorig seizoen: CSU Sibiu (ROM)

191 cm   27-10-’94

203 cm   03-12-’95

203 cm   30-05-’93

08-12-’81

198 cm   15-08-’96

210 cm   11-12-’89

203 cm   20-11-’02

29-03-’84

189 cm   25-07-’91

205 cm   31-07-’95

195 cm   21-06-’01

189 cm  11-09-’99

194 cm  01-07-’95

193 cm  06-12-’93

ERELEDEN 
 
Hilbrand Ausema sinds 1981-1982 
Johan van Laar  sinds 1983-1984
Kor Kooi  sinds 1998-1999
Rob Schuur  sinds 2012-2013
Gaaike Euwema  sinds 2018-2019
Gert Kiel  sinds 2018-2019 

LEDEN VAN VERDIENSTE
 
Hilbrand Ausema sinds 2013-2014 
Hink Jan Apotheker  sinds 2013-2014
Jan de Vries  sinds 2014-2015
Eddy Ligeon  sinds 2015-2016
Marte Koorenhof   sinds 2015-2016
Caroline Heijman    sinds 2015-2016
Geert Koerts    sinds 2017-2018
Bert Langedijk  sinds 2017-2018
Henk Postema   sinds 2017-2018
Henk Kol    sinds 2017-2018
Jacco Smit    sinds 2017-2018
Rogier Deelman  sinds 2017-2018
Bert Deelman   sinds 2017-2018
Wilna de Bruin   sinds 2018-2019
Luc Mulder   sinds 2019-2020
Martin Kuizenga   sinds 2020-2021

BESTUUR SPBG 
Jannes Stokroos Voorzitter
Renate van der Zijl Commerciële zaken
Ronald Arkema Penningmeester
Gert-Jan Swaving Secretaris en  
 wedstrijdplanning
Martin de Vries  Technische zaken  

MANAGEMENTBUREAU 
Peter Lankreijer Commercieel  
 Manager groot  
 zakelijk 
Hayo Bijl Commercieel  
 Manager
Kim Knollema Manager Operations
Harry Weitering Relatiemarketeer
Yannick Kemerink Office Manager
Hink Jan Apotheker  Perschef  
Justine Venema Stagiair
Linda ter Haar Stagiair
Sander Kampman Stagiair
Ben Wiersema Clinics 
 
RAAD VAN TOEZICHT 
Kris Tuinier, Johann Freese,  
Karin Kienhuis, David Savenije

BBC ACTIVITEITENCOMMISSIE
Alida Zwerver, Judith Scholte,  
Erik Greven, Bas Zijlstra 

START UP ASSIST
Aniek Ouendag, Louise Bosch, Renate  
van der Zijl, Hayo Bijl en Yannick Kemerink

ENTERTAINMENTCOMMISSIE
Jos Stotefalk, Martin Kuizenga, Pascal 
Dagelet, Arnoud van Nispen, Thunder, 
Dansteam The Legacy, Jannes Stokroos,
Kim Knollema

COMMUNICATIECOMMISSIE
Hink Jan Apotheker, Martin Kuizenga, 
Adriaan van den Brink, Gert-Jan Swaving, 
Kim Knollema, Dimitri Reining, Jurryt van  
der Sluis

MARKETINGCOMMISSIE
Marjolein Zwerver, Heleen van Wijk,  
Eva Sikkema, Benjamin van Faassen,
Janneke Kuiper

DONAR GAME INFO APP
Adriaan van den Brink, Cor Eenkema,  
Derk Jan Janse, Bas Kammenga, Kim  
Knollema, Geert Jan Darwinkel, Erica  
Middel, Bert ten Oever, Jurryt van der Sluis, 
Annemieke van der Klei

DONAR ROOKIE CLUB
Sarah Euwema, Yannick Kemerink

VRIJWILLIGERS 
 
Robin Alkema
Hink Jan Apotheker
Benjamin Aratuaman
Hans Besselink
Jayden Bolt
Hennie Brandsma
Adriaan van den Brink
Wilna de Bruin
Tuna Celik
Pascal Dagelet
Geert Jan Darwinkel
Sytam Das
Rogier Deelman
Claus Dijk 
Simone Eggens
Mirsad Ekic
Sarah Euwema 
Benjamin van Faassen
Hildegard Franke
Robin Gibcus
Nancy van Gils
Erik Greven
Sarah Heeling
Caroline Heijman 
Wim Heun
Mariët IJsseldijk
Christaan de Kleine
Helma Koerts
Henk Kol
Kirsten Koorenhof

Marte Koorenhof
Monique Korthoef
Bart Kruizinga
Janneke Kuiper
Martin Kuizenga
Bert Langedijk
Lotte Langerhuizen
Pieter Lekatompessy 
Arjan van de Leur
Elena Liubimova
Arnold Meijer
Linda Meijer
Sidney Meulema
Erica Middel
Erwin van der Molen
Erwin Mulder
Luc Mulder
Mila Mulder
Ryan Neede
Tristan Nijdam
Arnoud van Nispen
Hans Norder
Christa Nuyten
Bert ten Oever
Celeste Olthuis
Daan Oolders
Henk Pijp
Henk van Plateringen
Dimitri Reining

Keeke van Reijendam
Yasmijn Riemsma
Tom van Rijn
Judith Scholte
Maikel Schut
Marit Siersema
Eva Sikkema
Loïs Sinnige
Jurryt van der Sluis
Bertie Smit
Jacco Smit
Linda Smit
Maud Smit
Brendan Stegehuis
Jos Stötefalk
Gerda Udema
Denny van Velzen
Ester Vos
Carlijne de Vries
Jan de Vries
Renate van der Weerd
Frank Wieringa
Heleen van Wijk
Twan Willems
Marcel Wittenaar
Cora Zumkehr
Alida Zwerver
Marjolein Zwerver
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prijs met vroegboekkorting normale prijs
VOLWASSEN € 340,- € 350,-

STUDENT € 235,- € 245,-
JEUGD 5 T/M 17 € 135,- € 145,-

prijs met vroegboekkorting normale prijs
VOLWASSEN € 235,- € 245,-

STUDENT € 160,- € 170,-
JEUGD 5 T/M 17 € 95,- € 105,-

GEZIN MET 1 OUDER € 14,- + € 4,- per kind
GEZIN MET 2 OUDERS € 28,- + € 4,- per kind

i.c.m. seizoenkaart zonder seizoenkaart
VOLWASSEN € 13,- € 14,-

STUDENT € 10,- € 11,-
JEUGD 5 T/M 17 € 6,50 € 7,50

Competitie (BNXT & Europa),  
Supercup, Basketball Cup  
(m.u.v. finale), kwartfinale  

Play-offs domestic

Halve finale Play-offs  
domestic, kwartfinale/  

halve finale Play-offs cross 
border en Europa laatste 16, 

kwartfinale, halve finale

Finale Play-offs 
domestic,  

cross border  
en Europa

VOLWASSEN € 15,- € 19,- € 23,50
STUDENT € 12,- € 15,- € 17,50

JEUGD 5 T/M 17 € 8,- € 10,50 € 12,50

GOLDCARD

SEIZOENKAART

FAMILIEKAARTEN GROEPEN

EUROPEES

LOSSE TICKETS

Alle wedstrijden, prijs per kaart

Alleen competitie (BNXT) incl. evt play offs en beker (m.u.v. finale),  
prijs per kaart

competitie (BNXT) excl. 
Play Offs, Europa en de 
Basketball Cup (m.u.v. 
Finale)

TOESLAGEN
iDEAL:  € 1,- per transactie (zowel losse tickets als Goldcard/ Seizoenkaart)
Kassaverkoop: € 1,- per kaartje (balie MartiniPlaza en in FORUM/Groningen Store)

Voor groepen van meer dan 10 personen  
bieden wij een speciaal tarief. Neem  
hiervoor contact op via: info@donar.nl

Prijs per wedstrijd, verkrijgbaar t/m laatste poulefase

Prijs per ticket

TICKETPRIJZEN 2021-2022 WIL JIJ ALLE NIEUWE
 DONAR ITEMS ALS  
 EERSTE ZIEN?

VOLG @DONAR_FANSHOP 
OP INSTAGRAM
De Donar Fanshop is iedere thuiswedstrijd één uur voor en 
één uur na de wedstrijd open. Natuurlijk kun je 24/7 terecht 
in onze webshop www.donar.nl/fanshop
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Geb. datum 27-10-’94

Nationaliteit Amerikaans

Vorige clubs 

2013-2018  Belmont College (NCAA)

2018 VEF Riga (EE)

2018-2019 Kirchheim Knights (DE) 

2019-2020 Melilla (ES)

2020-2021 Yoast United 
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De 6 best gerangschikte clubs van elk land (de 5 clubs uit de Elite 
Gold + hoogst gerangschikte club uit de Elite Silver) plaatsen zich 
voor de nationale play-offs.

De twee hoogst gerangschikte clubs van elk land uit de Elite Gold 
plaatsen zich rechtstreeks voor de halve finale; nummers 3-4-5-6 
spelen eerst de kwartfinales.

De nationale play-offs worden afgewerkt in volgend format:
· kwartfinale: best of 3 (#3 vs #6 en #4 vs #5)
·  halve finale: best of 5 (#1 vs. winnaar #4-5  
en #2 vs. winnaar #3-6)

· finale: best of 5

De nationale play-offs beginnen op dinsdag 3 mei en lopen tot 
uiterlijk 29 mei.

Op 24 september ging de gloednieuwe BNXT League van start. Voor Donar 
begon de competitie met de Basketbalderby van het Noorden tegen Aris 
Leeuwarden. In de eerste fase van de BNXT League spelen alle clubs een  
nationale competitie in eigen land (in zowel Nederland als België). Bij de  
ontwikkeling van het competitieformat werd rekening gehouden met de eis 
van de FIBA dat er een duidelijk afgebakend nationaal deel moest zijn en een 
nationale kampioen.

DIT VERTAALT ZICH IN EEN COMPETITIEFORMAT DAT BESTAAT UIT 4 GROTE BLOKKEN:

TEKST: ADRIAAN VAN DEN BRINK

DOMESTIC ROUND CROSS-BORDER ROUND NATIONALE PLAY-OFFS BNXT PLAY-OFFS
(de nationale ronde) (de internationale ronde)

In deze eerste fase spelen de Belgische en Nederlandse clubs 
een volledige competitie in eigen land. Deze fase loopt van 
vrijdag 24 september tot en met zaterdag 29 januari.

Op zaterdag 5 februari nemen de beste spelers uit België en 
Nederland het tegen elkaar op in de BNXT All Star Game, waar 
naast de wedstrijd zelf ook verschillende side events (skills 
challenge, 3-point shoot-out, dunk contest) dit spectaculaire 
event vervolledigen.

Na de domestic round van de BNXT League komt het  
grensoverschrijdende luik van de competitie, waarin de clubs 
worden ingedeeld in een Elite Gold en een Elite Silver.  
De behaalde punten uit de eerste fase worden gehalveerd.

De beste teams uit elk land komen terecht in de Elite Gold.  
De overblijvende Belgische en Nederlandse clubs worden 
ondergebracht in de Elite Silver.

In deze fase van de competitie worden in principe enkel  
grensoverschrijdende wedstrijden afgewerkt, behalve in de  
Elite Silver waar elk weekend ook nog één Nederlands onder-
onsje op het programma staat. Alle clubs spelen in deze fase  
10 wedstrijden. De wedstrijden worden zo gepland dat alle  
Nederlandse clubs en Belgische clubs, ongeacht in welke 
groep ze spelen, in hetzelfde weekend in eigen land spelen.
 
Voor de laatste twee clubs van de Elite Silver eindigt het  
seizoen na deze fase die loopt van 11 februari tot 29 april.
 
De BNXT Basketball Awards, hét gala-evenement van het  
seizoen, waar de beste spelers, coaches en scheidsrechters 
uit beide landen gekroond worden, staat gepland voor  
zaterdag 30 april 2022.

Gelijktijdig met de nationale play-offs worden de BNXT play-
offs als volgt afgewerkt, steeds in een heen-en-terug format:
·  Elite Silver play-off: de clubs uit de Elite Silver die zich niet 
voor de nationale PO kwalificeerden

·  BNXT PO1: 4 winnaars Elite Silver play-off vs. 4 afvallende 
kwartfinalisten nationale PO

·  BNXT PO2: winnaars BNXT PO1 vs. verliezende halve finalisten 
nationale PO

·  BNXT PO3: winnaars BNXT PO2 nemen het tegen elkaar op
·  BNXT PO4: winnaars BNXT PO3 vs. verliezende finalisten 
nationale PO

·  BNXT PO5: winnaars BNXT PO4 vs. kampioenen nationale PO
·  BNXT PO6: winnaars BNXT PO5 nemen het tegen elkaar op 
voor de titel van BNXT League kampioen.

De BNXT play-offs starten op woensdag 4 mei. Het einde van 
het eerste BNXT League seizoen is voorzien op zaterdag 11 juni.

Een hoop veranderingen staan de Nederlandse en Belgische basketballiefhebber te wachten 
komend seizoen. Laten we voorop stellen dat we ontzettend blij zijn dat de basketballiefhebbers 
zich weer in de arena’s mogen melden. Basketbal is natuurlijk op zijn mooist wanneer het gespeeld 
wordt voor publiek. 

Wellicht duizelt het u wat bij het lezen van onderstaande informatie, dat is erg begrijpelijk. Het is 
een gloednieuw concept waarin twee competities samen zullen smelten maar waarin het oude 
nationale concept ook niet uit het oog verloren wordt. Uiteindelijk hopen we dat het nieuwe BNXT 
League concept in de smaak zal vallen en dat het een attractievere, kwalitatief hoogwaardiger, 
gelijkwaardiger en meer competitieve basketbalcompetitie zal opleveren waarin iedere club zijn 
weg zal vinden. 

Gaandeweg zal het nieuwe format wennen en zullen de puzzelstukjes op zijn plaats vallen, voor  
nu hopen we dat u zich een beetje wegwijs heeft kunnen maken aan de hand van onderstaand. 
Een heel mooi BNXT seizoen 2021-22 toegewenst! 

KIJK VOOR HET MEEST ACTUELE SPEELSCHEMA  
VAN DONAR OP WWW.DONAR.NL.  

DOWNLOAD OOK DE DONAR GAME INFO APP
Donar magazine 2021-2022   13



14  Donar magazine 2021-2022

R O YA L

A
R

I S  L E E U WA RD
E

N

Donar Groningen
Martiniplaza

Landstede Hammers 
Zwolle
Landstede Sportcentrum
1u8m vanaf Donar

Yoast United Bemmel
De Schaapskooi
2u8m vanaf Donar

BAL Weert
Sporthal Boshoven
3u vanaf Donar

RSW Liège Basket
Country Hall Liège
3u55m vanaf Donar

Leuven Bears
Sportoase Leuven
3u56m vanaf Donar

HUBO  
Limburg United
Sporthal Alverberg
3u35m vanaf Donar

Antwerp Giants
Lotto Arena

3u16m vanaf Donar

Phoenix Brussels
Sports Complex  
Neder-Over- 
Heembeek
3u46m vanaf Donar

Kangoeroes  
Mechelen
Winketkaai

3u30m vanaf DonarFilou Oostende
Sleuyter Arena
4u37m vanaf Donar

Belfius Mons-Hainaut
Mons Arena
4u28m vanaf Donar

Spirou Charleroi
RTL Spiroudome
4u18m vanaf Donar

Okapi Aalst
Okapi Forum

3u59m vanaf Donar

Feyenoord  
Rotterdam
Topsportcentrum  
Rotterdam
2u39m vanaf Donar

Heroes Den Bosch
Maaspoort
2u25m vanaf Donar

The Hague Royals
Sportcampus Zuiderpark  

2u43m vanaf Donar

ZZ Leiden
Vijf Meihal
2u24m vanaf Donar

Apollo  
Amsterdam 
Apollohal
1u56m vanaf Donar

Den Helder Suns 
Sporthal Sportlaan
1u50m vanaf Donar

Aris Leeuwarden
Kalverdijkje
46m vanaf Donar

Dit zijn ze dan - Alle 20 teams uit de 
BNXT League in het seizoen 2021-2022!

Een competitie die het beste van de voorgaande Belgische 
én Nederlandse liga’s moet verenigen. En het belooft een 
interessant seizoen te worden, met meer wedstrijden,  
meer gelijkwaardige duels, meer topduels en daardoor  
hopelijk een stijging van het niveau over de hele linie.  
Deze 20 ploegen gaan strijden voor het Europese ticket  
dat voor de winnaar klaarligt.

We vroegen een aantal mensen 
die bij het Belgische basketbal  
betrokken zijn om hun mening 
over de BNXT League, wie zij de 
favoriet vinden en wat ze  
verwachten van de Nederlandse  
vertegenwoordigers. Op de  
volgende pagina’s hun oordeel! 

Donar magazine 2021-2022   15
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Wij vroegen een aantal betrokkenen naar 
hun verwachtingen voor het komende  
seizoen.  Daarbij vooral aandacht voor  
de Belgische kant, aangezien wij die in  
Nederland nog maar weinig kennen.  
Aan het woord:  
Marino Willaert (fan Oostende),  
Nicolas Gathot (fan Luik),  
Servaas Buysschaert (speler Oostende), 
Maarten Weynants (basketbaljournalist), 
Glenn de Hollander (basketbaljournalist) en 
Bob van Oosterhout (eigenaar Heroes).

WAT VIND JE VAN DE BNXT LEAGUE ALS IDEE?
Vrijwel iedereen staat er achter, zoals verwoord door Bob:  
“Een prima manier om beide competities spannender en frisser 
te maken. Zaken werden soms wat voorspelbaar en dat is 
killing voor sport.”
 
Servaas verwoordt het zo: “Ik denk dat de BNXT League een 
goed idee is, dat het basket niveau in alle twee de landen 
omhoog kan brengen.”
 
Er zijn wel kanttekeningen, zoals de publieke belangstelling. 
Marino: “Wie zal naar bijvoorbeeld Luik-BAL komen kijken of op 
tv naar zo’n wedstrijd kijken, buiten de eigen fans.” 
 
Maarten vond een BNXT League 10 jaar geleden een absurd 
idee. “Spirou Charleroi speelde toen Euroleague en won zelfs 
van Real Madrid terwijl er in Nederland semiprofessioneel 
gebasket werd in turnzaaltjes. Maar nu stel ik vast dat het ni-
veau in België enorm gezakt is en dat de twee landen helemaal 
naar elkaar toegegroeid zijn. Ik vind het samengaan nu dan ook 
veel logischer.”

Glenn is ook geen grote fan van het idee “BNXT”, maar:  
“het mag mij aangenaam verrassen, want ons basketbal heeft 
het nodig.”

WAT DENK JE VAN DE KRACHTSVERHOUDINGEN?
Hier is iedereen het eens: de landen zijn qua niveau veel  
dichter bij elkaar gekomen, waarbij België nog steeds  
gemiddeld de sterkste teams heeft.

Marino: “Best stevig team met misschien wel de beste coach in 
België. Ze hebben daar een warm Zuiders publiek...” 

Okapi Aalstar wordt door de meesten als nummer vier gezien.

Marino: “Aalst is een gevaarlijke outsider die voor verrassingen 
kan zorgen, vooral in hun eigen gym met een heel fanatiek 
publiek (ik vergelijk graag Leiden en Okapi wat gym en sfeer 
betreft).”

Maarten: “Kangoeroes Mechelen is de enige Belgische ploeg 
die een coachwissel doorvoerde. Kristof Michiels neemt over 
van Paul Vervaeck. Kangoeroes heeft heel wat shotkracht in 
huis. Uitkijken wordt het ook naar het achttienjarige toptalent  
Joppe Mennes.”

Net als Kangoeroes lijkt Limburg United een middenmoter met 
de capaciteit om te verrassen.

Glenn: “Zij verrassen elk seizoen een paar keer tegen de top-
teams. Continuïteit is wel vaak ver te zoeken in Hasselt.”

De metamorfose van Spirou Charleroi van Europese topploeg 
naar een bescheiden team is onmiskenbaar.

Maarten: “Met het loon dat Spirou een aantal jaar geleden aan 
één Amerikaan gaf, betaalt het nu een hele ploeg. Sam Rotsae-
rt (head coach) en Axel Hervelle (manager) hebben er een 
jeugdproject op poten gezet. De basisvijf oogt mooi. Interes-
sante ploeg voor Nederlanders. Ivo De Vreede, Nathan Kuta en  
Jito Kok spelen bij Charleroi.”

Phoenix Brussels heeft een moeilijk in te schatten team. 
Oud-Donar speler Ian Hanavan zal een zware dobber krijgen 
om zijn team tot grote hoogten te leiden.

Marino: “Brussels is ook een moeilijk in te schatten team.  
Onze hoofdstad verdient beter.”

Leuven Bears is dit seizoen vooral een ontwikkelingsteam met 
een “maar”.

Maarten: “Ervaren coach Eddy Casteels trekt de kaart van de 
jeugd, maar heeft dit seizoen ook het maximum aantal buiten-
landers (zes) in de rangen, wat toch op ambitie wijst.”

Liège Basket is een team dat met bescheiden middelen gaat 
proberen om niet als laatste te eindigen.

Nicolas: “Wat mijn team Liège Basket betreft, wij hebben een 
beter team dan vorig seizoen, veel stabieler, met interessante 
buitenlandse spelers en Belgische talenten. We mogen de 
zevende of achtste plaats beogen, wat een mooie vooruitgang 
zou zijn voor ons.”

Glenn: “Een ploeg die al een aantal jaren onderaan bengelt, 
maar een heel leuk Belgisch getint project heeft. Hopelijk kun-
nen ze wat continuïteit inbouwen nu.”

Maarten: “Ik denk dat het allemaal dicht bij elkaar gaat liggen.  
In Europa slaagden de drie beste Belgische ploegen er (soms) 
niet in te winnen van Donar Groningen. Het niveauverschil van 
vroeger is haast volledig uitgevlakt. Filou Oostende en Telenet 
Antwerp Giants zouden beter moeten zijn dan gelijk welke 
Nederlandse club, maar aan verdere straffe uitspraken waag 
ik me niet.”

Glenn: “De teams uit de onderste regionen van het Nederland-
se basketbal gaan het volgens mij heel moeilijk krijgen.”

KUN JE IETS ZEGGEN OVER DE  
BELGISCHE CLUBS?
Filou Oostende is bij iedereen favoriet voor de Belgische titel. 
Daaronder: Antwerpen, Mons en Aalst.

Marino: “Oostende is altijd favoriet om alles te winnen. We 
hebben wel ietwat verwend publiek dat soms moeilijk warm te 
maken is.” 

Maarten: “Oostende is geen basketploeg, maar een machine  
- zeer compleet, kan blijven vervangingen doorvoeren zonder 
te verzwakken. De ploeg is doordrongen van een winnaars-
mentaliteit, erin gedreund door topcoach Dario Gjergja.”

Telenet Giants Antwerpen is voor allen de runner-up - of het 
moet al eens echt gaan lukken!

Glenn: “Een club die op zoek is naar succes. Heeft al gepro-
beerd om Oostende van de troon te stoten, maar dat is voorlo-
pig nog niet gelukt in de competitie.”

Belfius Mons-Hainaut lijkt aangewezen om het de top-twee 
lastig te maken. Maar bedreigen?

Maarten: “De club is heel stabiel en goed gestructureerd. Uit-
kijken wordt het vooral naar de Nederlandse mvp: Emmanuel 
Nzekwesi.”

WAT VERWACHT JE VAN DE CLUBS UIT  
HET “ANDERE” LAND?
Marino: “Ik denk dat Belgische teams wat kunnen leren van  
Nederlandse teams op extra-sportief gebied, hospitality  
bijvoorbeeld. Dat was één van de zaken die me het meest  
opviel. Als Oostendenaar was ik wel vaak jaloers op de sfeer  
in MartiniPlaza, heb ik heel veel van genoten.”
 
Servaas: “ik denk dat de top Nederlandse ploegen ervoor 
zorgen dat er meer matchen van een goed niveau gaan zijn dit 
seizoen, dus daar kijk ik wel naar uit.”

Maarten: “Ik verwacht heel leuke wedstrijden in de Elite Gold  
tussen de Nederlandse top-4 ploegen en Aalst, Bergen, etc”

Glenn: “Ik verwacht dat de Nederlandse topteams net onder 
de top (Oostende en Antwerpen) strijden voor plek 3 tot 6. 
De Nederlandse staartploegen gaan wel een moeilijk seizoen 
tegemoet.”

Bob: “Ook in België bestaan er best grote verschillen tussen 
teams. Ik denk dat de golden group wel eens veel spannende 
wedstrijden kan opleveren, maar ik hoop bovenal dat dit in de 
silver group ook het geval gaat zijn, omdat ik bang ben dat de 
krachtsverschillen tussen Nederlandse en Belgische teams 
daarin wat groter zijn.”

 

WIE GAAT DE BNXT LEAGUE WINNEN?
Ook hier wordt Oostende als topfavoriet beschouwd. 

Glenn: “Ik schat de Belgische teams in een reeks wedstrijden 
toch wat sterker in dan de Nederlandse topteams. Ik ga cliché 
opnieuw voor Oostende.”

Bob: “Het is geen verrassing wanneer ik zeg dat Oostende  
topfavoriet is, maar het zou natuurlijk geweldig zijn wanneer 
een Nederlandse club ‘m wint!”

“ IK DENK DAT BELGISCHE 
TEAMS WAT KUNNEN LEREN 
VAN NEDERLANDSE TEAMS  
OP EXTRA-SPORTIEF GEBIED.”

“ OOSTENDE IS ALTIJD  
FAVORIET OM ALLES  
TE WINNEN”



Willem Brandwijk, 26 jaar en beginnend aan zijn tweede 
seizoen bij Donar. Een jaar dat hopelijk een beter jaar 
gaat en moet worden dan vorig jaar. Een jaar waarin het 
enige geluid dat je hoorde wanneer je na een peptalk van  
de coach weer op het veld stond, het geluid van een 
stuiterende bal was. “Vreselijk dat geluid tijdens een 
wedstrijd. Het was echt deprimerend. Ik kon er niet aan 
wennen, hoe lang de situatie ook heeft geduurd.” Een 
jaar waarin hij veel speeltijd kreeg, wat fijn was, maar 
wanneer deze wedstrijden niet beloond werden met 
winst, dit er niet toe deed. Een jaar waarna hij voor het 
eerst in jaren echt toe was aan vakantie.

  IK BEN BLIJ 
DAT IK HEB 
DOORGEZET. 
DAT IK NU 
HIER BEN.

WILLEM BRANDWIJK

TEKST: SARAH EUWEMA
FOTO: CLAUS DIJK
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“Ik neem eigenlijk nooit vakantie tussen de seizoenen in, maar 
ik had echt tijd nodig om mentaal weer op te laden. Het stop-
pen van de DBL, de verliezen, het spelen zonder publiek, de 
verwachtingen die niet waar gemaakt werden. Ik moest echt 
opladen. En dan was er het afscheid van het team. “Het was 
zo’n bijzondere groep. Dat voelde iedereen. Het voelde uniek. 
We hebben zo veel samen meegemaakt. We hebben elkaar er 
echt doorheen gesleept. Ik had ook echt tijd nodig om mentaal 
afscheid te nemen van hen, van het afgelopen seizoen.” 

De zomer bracht hem na een inventieve omweg via twee weken 
quarantaine op Aruba, weer terug bij zijn vriendin Mckenna, die 
hij leerde kennen tijdens zijn laatste periode in Amerika. “Ik heb 
het lot in eigen handen genomen. Het was fijn om een zomer in 
the States zijn. Ik ben weer opgeladen. Ook heb je daar betere 
faciliteiten dan in Nederland. Ik had elke dag een veld tot mijn 
beschikking met een shooting machine en een krachthonk om 
weer helemaal fit aan het seizoen te beginnen.  Belangrijker 
is dat hij er mentaal weer klaar voor is. En dat dit het belang-
rijkste aspect is van een gelukkig leven als topsporter blijkt 
wel uit het indrukwekkende verhaal vol veerkracht dat Willem 
uiteindelijk bij Donar heeft doen belanden. 

Brandwijk zijn professionele carrière kreeg al vorm op zeer 
jonge leeftijd. Hij werd door Ben Ponsioen ontdekt als talent 
en begon wekelijks naast zijn reguliere trainingen 1 op 1 met 
Ben te trainen. “Ik heb geluk gehad dat hij in mij talent zag 
en dat hij uit liefde voor basketbal mij wilde begeleiden in dit 
proces.” Ponsioen had veel contacten in Amerika en dacht dat 
hij Willem daar wel naar toe kon krijgen. “Ik was echt nog maar 
een jong gassie van 14 en toen ik dat hoorde was ik verkocht. 
Ik droomde van een leven van college basketbal en de NBA.”  
Dat hij uiteindelijk op zijn 16e ook echt naar Amerika vertrok 
was niet vanzelfsprekend. “Het was in die tijd niet normaal dat 
je als Nederlander naar Amerika ging om te spelen. Ze waren 
daar heel terughoudend mee. Ook kon je jezelf nog niet in de 
kijker spelen door social media. Ik ben daar echt op de old 
school manier met tapes heen gekomen, dat vind ik nog steeds 
een leuk feit. 

Willem werd met een full scholarschip toegelaten op een boarding-
school en verliet zo zijn ouderlijk huis op zijn 15e. “Mijn moeder had 
het daar wel moeilijk mee, ineens was haar jongste kind het huis 
uit. Ik kom ook niet uit een sportieve familie, dus het was sowieso 
allemaal nieuw.”  Voor Willem zelf was het ook wennen. “Ik kom 
uit Den Haag en ben echt een jongen van de stad. Daar zat ik op 
een school in the middle of nowhere in New Hampshire. Er waren 
geen auto’s, je kon niet van het terrein af. Je leraren waren ook de 
‘gastouders’ en je woonde in verschillende huizen over het terrein 
verspreidt.  Het was niet altijd makkelijk, maar als ik op die periode 
terugkijk blijven eigenlijk alleen goede herinneringen over. Het was 
de periode voordat ik de verkeerde keuze maakte.”

“Ik weet nog dat ik mij aan het einde van high school druk maakte 
of ik wel aanbiedingen van colleges zou krijgen. Of dat mijn bas-
ketbalavontuur daar al zou eindigen. Maar toen belde 1 college, 
en toen de volgende en toen de volgende. Aan het einde van de 
zomer had ik 25 scholarship aanbiedingen liggen en werd ik bijna 
moe van alle coaches die belden. Dat was wel echt een van mijn 
beste zomers ooit.”  Uiteindelijk koos Willem voor Siena College in 
New York, maar hij kwam er al snel achter dat er recruiters zijn die 
zeggen wat ze denken dat je wil horen.

Brandwijk werd door de coach op een andere positie gezet dan 
de positie waarop hij altijd gespeeld had. “Ik had altijd als small 
forward gespeeld, maar hij wilde van mij een 5 speler maken, maar 
dat lag mij helemaal niet. Vanaf moment het eerste moment klikte 
het eigenlijk niet tussen mij en de coach.  Het eerste jaar ging het 
nog wel vrij goed. Zo goed als je van een eerste jaar kan verwach-
ten. Willem draaide gewoon mee in het team en maakte minuten. 
Maar toen werd ik in de zomer gebeld met de mededeling dat ik 
ge-’redshirt’ werd. Dat betekentt dat je een jaar op de bank wordt 
gezet om te trainen. Dat kwam als een schok. En in datzelfde ge-
sprek werd mij verteld dat ik eigenlijk beter op zoek kon gaan naar 
een andere college. Ze wilden van mij af.”

Eigenlijk had ik toen weg moeten gaan. Maar het was zo’n schok. 
Ik was daarheen gegaan voor 4 jaar en nu zou het eindigen na 1 
jaar, daar kon ik helemaal niet bij met mijn hoofd. Ik dacht,  

ik hoopte, dat het misschien miscommunicatie zou zijn en dat 
dingen weer beter zouden worden. 
 
Dat gebeurde ook even gedurende zijn redshirt jaar, de relatie met 
de coach verbeterde en het derde jaar leek beter worden. Maar dat 
werd het niet. Willem speelde het hele seizoen alleen maar de  
zogenoemde ‘garbage minuten’. “Ik werd dan voor een paar 
minuten op het veld gezet wanneer we 20 punten voor of achter 
stonden. Ik ben daar echt weggepest. Mijn teamgenoten snapten 
er niets van, iedereen wilde dat ik speelde. Maar er gebeurde niets. 
En toen kwamen we, just my luck, dat jaar ook nog eens verder 
in de competitie dan we ooit gekomen waren. Het seizoen duurde 
maar en duurde maar.  Het was altijd mijn droom geweest om in 
march madness te spelen en we waren daar maar een wedstrijd 
van verwijderd. En ik weet nog dat ik alleen maar hoopte, dat 
het over zou zijn, dat dit over zou zijn. Ik kon niet meer. Wanneer 
je alleen bent in een ander land, je geen erkenning krijgt voor je 
harde werk, je zelfvertrouwen kwijt bent, dat is echt heel zwaar en 
eenzaam.  Ik sloot mijn emoties af, raakte afgestompt. Basketbal is 
niet alleen je sport, het is je leven daar. Dus als dat niet loopt, dan 
is er niets. Toen we eindelijk verloren hadden heb ik mijn ouders 
opgebeld en alles eruit gegooid. En heb ik besloten daar  
te stoppen.” 

Maar weggaan uit Amerika deed Willem niet. Het voelde nog niet af. 
Hij ging een niveau lager spelen, bij IUP in Pennsylvania. En heeft 
daar weer de liefde voor basketbal op kunnen pikken.  “Ik ben heel 
blij dat ik heb doorgezet. Dat ik ben blijven spelen. Dat ik aan mijn 
nummers heb gewerkt. Zo kon ik blijven basketballen. En dit pakte 
goed uit. In de zomers speelde ik mee met het Nederlands team. 
Hierdoor heb ik Toon leren kennen en zo kwam ik uiteindelijk weer 
terug in Nederland bij Feyenoord basketbal. En daarna door naar 
Donar. Nu leef ik van basketbal en er is niets mooier dan van je 
grootste hobby je werk te maken. De afwisseling, de spanning, het 
reizen, het is geweldig. Maar zorg wel dat je er iets naast doet, dat 
je nog een andere hobby hebt, want als je alleen basketbal hebt en 
daar gaat het slecht mee, dan gaat het dus op alle fronten van je 
leven slecht. 

Met zijn 26 jaar is er nog lang geen einde aan zijn carrière.  
“Ik heb het hier naar mijn zin maar ik zou natuurlijk graag nog in 
het buitenland spelen. Spelen tegen spelers op het hoogste niveau 
dat blijft de droom. Ik heb ook aan het mentale aspect gewerkt 
door veel fysiek te trainen. Ik moest weer vertrouwen krijgen in 
mijn positie, in mijn kunnen. Ik ben altijd de laatste die het veld 
verlaat. Ik blijf net zo lang schieten tot ik voor mijn gevoel genoeg 
heb geraakt.
 
Damjan Rudež gaf mij ook vaak advies, hij herkende zijn jongere 
zelf in mij. Hij adviseerde mij om minder terughoudend te zijn op 
het veld, niet te veel met anderen bezig te zijn, vertrouwen in 
mijzelf te hebben en te durven. Hij had ook graag iemand gehad die 
dat tegen hem had gezegd in zijn verleden. Dat is ook mijn advies 
aan de jonge gassies van nu. Het klinkt afgezaagd, maar blijf altijd 
in jezelf geloven. Ik had op veel momenten kunnen denken ‘het is 
leuk geweest’ maar ik ben blij dat ik heb doorgezet. Dat ik nu hier ben.

“ ER IS NIETS  
MOOIER DAN  
VAN JE GROOTSTE 
HOBBY JE WERK 
TE MAKEN.”



Om te beginnen heeft SV Donar regulier overleg 
met het bestuur van de club en het manage-
mentbureau. In dit bijzondere jaar 2020 is de 
vereniging bijvoorbeeld betrokken geweest bij  
de totstandkoming van de wijze waarop Donar 
weer veilig mét publiek kan spelen tijdens de  
coronapandemie. Ook is de SV één van de 
partijen die actief meedenken over de nieuwe 
meer jarenvisie van de club. Daarnaast is de 
vereniging in gesprek met MartiniPlaza over de 
toekomst van de thuishal van Donar en de  
ruimte voor supporters daarin.

ACTIVITEITEN
Op jaarbasis organiseert SV Donar minimaal  
drie extra evenementen voor de leden van de 
vereniging. Eén van activiteiten is normaal  
gesproken samen met de spelers en coaches. 
Ook wordt doorgaans een bezoek gebracht aan 
het buitenland en is er daarnaast altijd een  
barbecue. Verder worden er borrels gehouden  
en participeert SV Donar in forumavonden  
van de club. Ook is de supportersclub verant-
woor delijk voor de verkoop van tickets voor 
uitwedstrijden in de play-offs en (bij voldoende 
belangstelling) voor georganiseerd vervoer  
naar uitduels.

Since 1

951

svdonar.nl PROMOTIE
Donar heeft binnen Nederland een toonaan-
gevende rol als grootste zaalsportprofclub.  
SV Donar is de grootste ‘indoor’ supporters-
vereniging van het land. De fans van Donar  
hebben een reputatie van massaal meerei-
zend, luid, enthousiast en positief publiek. 
Die status geeft ook verplichtingen. In Eu-
ropa heeft Donar de afgelopen tien jaar een 
uitstekend ‘track record’ opgebouwd als 
constante factor met stijgende bezoekers-
aantallen in MartiniPlaza. Ook hierin heeft 
SV Donar een bepalende rol gespeeld. Niet in 
de laatste plaats door de aanwezigheid van 
de trommelaars bij de thuiswedstrijden in 
Groningen. 

TOEKOMST
SV Donar wil de komende jaren verder groei-
en en zoveel mogelijk fans aan zich binden. 
Alle leden van SV Donar in het seizoen 2020-
2021 ontvangen als cadeautje een mond-
kapje met het logo van de vereniging. Lid 
worden van de vereniging kan al voor €15 per 
volwassene en maximaal €30 per gezin of 
huishouden. De komende jaren zullen wij ons 
blijven inzetten voor een sfeervolle suppor-
tersruimte, een eigen tribune voor fanatieke 
fans en de laagdrempeligheid van het bezoe-
ken van Donar. Lid worden is eenvoudig via 
www.svdonar.nl 

De officiële Supportersvereniging van  
Donar in 1997 opgericht om de belangen 
van alle fans te behartigen, daarnaast  
activiteiten te organiseren voor de leden 
en bovendien de basket balsport te pro-
moten binnen en rond de club. Bijna een 
kwart eeuw later zijn deze drie kerntaken 
nog altijd de hoofdmoot van SV Donar,  
een vereniging met een kleine 400 leden.

 SUPPORTERSVERENIGING

DONAR
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DONTE
INGRAM

Lengte 1.98 m

Geb. datum 15-08-’96

Nationaliteit Amerikaans

Vorige clubs 

2014-2018  Loyola Chicago (NCAA)

2018-2019  Texas Legends (NBA G-league)

2019-2020 Greensboro Swarm (NBA G-league) 

2020-2021 Nelson Giants (NZ) 
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DTL U22DTL U18

PETE MILLER COACH

MICHEL HOUTTUIN ASS. COACH

VINCENT LUIKEN ASS. COACH

LINDA HOFMAN SCOUT

STEIN LECHNER COACH

YANNICK KOERTS ASS. COACH
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Lengte 1.89 m

Geb. datum 25-07-’91

Nationaliteit Nederlands

Vorige clubs 

2010-2011  West Brabant Giants

2011-2012   Rotterdam

2012-2015 Landstede Zwolle 

2015-2016 SPM Shoeters Den Bosch

2016-2018 BG Göttingen (DE) 

2018-2018 TAU Castellon (ES)

2019-2019 Den Helder Suns

2019-2021 Donar
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Lengte 1.89 m

Geb. datum 11-09-’97

Nationaliteit Nederlands

Vorige clubs 

2016-2018  Donar U24

2018-2019  Donar U22

2019-2021  Donar
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DONARMUSEUM

Wellicht was het je al opgevallen: 
het clublogo is dit jaar iets aan-
gepast. Er staat nu “est. 1951” 
(established) bij. Dit was een 
voorstel van het DonarMuseum 
aan de club, die daar positief op 
reageerde en er meteen actie 
op heeft ondernomen voor dit 
seizoen Hiermee borgen we onze 
lange geschiedenis nu ook in het 
clublogo. 

Het afgelopen jaar hebben we onze collectie schoenen allemaal op 
de foto gezet. Een groot deel hiervan staat inmiddels op onze site, 
een aantal zal snel volgen!

Ook zaten we in de commissie die het “retirement” event van 
Jason Dourisseau #8 heeft georganiseerd.

We blijven natuurlijk altijd op zoek naar materiaal om de geschie-
denis van Donar te waarborgen voor de toekomst. Neem gerust 
contact met ons op als je nog materiaal hebt liggen. Hoe groot  
of hoe klein het ook is, fysiek of digitaal, alles is voor het  
DonarMuseum van waarde. 

Een financiële bijdrage is ook altijd welkom zodat we het materiaal 
in goede staat kunnen bewaren, posters netjes kunnen inlijsten of 
schoenen mooi kunnen presenteren.

We horen graag van je, alvast bedankt!
info@donarmuseum.nl   www.donarmuseum.nl

Dit jaar is het 70 jaar geleden dat Donar basketbal is opgericht.  
Sinds 2009 zet Stichting DonarMuseum zich in om de rijke  
historie van Donar onder de aandacht te brengen. Helaas  
konden we het 14e lustrum niet vieren vanwege Corona,  
maar we hebben natuurlijk dit jaar niet stilgezeten.

FOTO: ARNOLD MEIJER
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Lengte 2.03 m

Geb. datum 03-12-’95

Nationaliteit Nigeriaans / Amerikaans

Vorige clubs 

2014-2018  Belmont University (NCAA)

2018-2018  Yokohama B-Corsairs (JP)

2019-2019  Ryukyu Golden Kings (JP) 

2019-2019  Niigata Albirex BB (JP)

2019-2020  PAOK (GR)

2020-2021  BC Gries-Oberhoffen (FR)
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HET DONARFONDS

Het Donarfonds is een onafhankelijke stichting en heeft 
tot doel het bewegen (natuurlijk vooral door te basket-
ballen) van kinderen te stimuleren. Met name buurt-
gerichte activiteiten van en door bewoners en/of  
verenigingen kunnen rekenen op een steuntje in de rug. 

De kas van het Donarfonds wordt gevuld door giften en door 
een jaarlijkse bijdrage van Donar bestaande uit € 0,50 per 
verkochte losse kaart in de play-offs. Het Donarfonds geeft 
‘het laatste zetje’ en functioneert dus alleen als co-financier. 
Werkgebied: het achterland van Donar (de stad Groningen en 

wijde omgeving). De voorwaarden zijn laagdrempelig en is het 
niet moeilijk om een aanvraag in te dienen. 
De afgelopen twee seizoenen waren erg geen inkomsten omdat 
er geen publiek aanwezig mocht zijn bij de play-off wedstrijden. 
En door Corona waren er ook geen evenementen mogelijk die 
in aanmerking zouden kunnen komen voor ondersteuning door 
het Donarfonds. Gelukkig ziet het er voor dit seizoen een stukje 
vrolijker uit en het Donarfonds heeft voldoende geld in kas om 
aanvragen te kunnen honoreren!

Voor meer info zie www.donar.nl/over-donar/donar-fonds

FOTO: EDWIN KEIJZER
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Maar toen kwam er, zoals wel vaker in zijn leven, iets moois op zijn 
pad. Zijn trainer belde hem dat ze een stunt double zochten voor 
de Grieks-Nigeriaanse, 2-voudig NBA MVP en regerend NBA kam-
pioen Giannis Antetokounmpo. En dat ze hem op het oog hadden. 
Zo ontmoette Amanze een paar dagen later zijn held tijdens het 
schieten van een Nike commercial, waarbij hij over de NBA ster 
heen moest dunken. “Het was heel inspirerend om hem te ontmoe-
ten. Hij is een idool van mij. Hij heeft natuurlijk net het NBA kampi-
oenschap gewonnen, maar ik vind zijn verhaal mooier. Hij is net als 

 YOU NEVER 
KNOW WHERE 
LIFE WILL  
 TAKE YOU

AMANZE EGEKEZE

ik van Nigeriaanse afkomst en werd gediscrimineerd in Grieken-
land waar hij vandaan komt. Hij kwam van niets, was heel arm. En 
nu is hij een held in Griekenland en een rolmodel voor mensen die 
nog in de situatie zitten waar hij vandaan kwam.” Na deze ontmoe-
ting stopte zijn Giannis-avontuur niet. Na de Nike commercial werd 
Amanze gevraagd om met hem een Budweiser commercial op te 
nemen, waarin hij vertelt hoe Giannis hem geïnspireerd heeft.  
“Zo ontmoette ik mijn held en verdiende ik in twee weken meer dan 
ik aan het einde van het seizoen daar had kunnen doen.”  

“Alles gebeurt met een reden”, vertelt Amanze glimlachend. De 
manier waarop Amanze met basketballen begon is met recht 
bijzonder te noemen. “Toen ik jong was wilde ik alles uitproberen. 
Ik speelde af en toe basketbal en groeide wel op in een huis met 
basketbal, want we woonden in Chicago en het waren de succes-
tijden van de Bulls, maar dat was het dan ook. Ik probeerde van 
alles uit en toen ik dertien was speelde ik tuba in de schoolband. 
Pretty geeky, I know. Ook speelde ik in de musical mee. Op een dag 
na de uitvoering stond ik daar in de gang van de school, volledig 
in kostuum als een ‘old timer farmer’. En opeens hoorde ik geluid 
uit de gym, het geluid van een basketbal. Dus ik liep erheen en zag 
al mijn vrienden daar basketballen. Ik wist niet eens dat dit team 
bestond! En zij vroegen zich op hun beurt af waarom ik make up 
had en daar volledig verkleed in de gym stond en niet met hun aan 
het basketballen was. Vanaf dat moment besloot ik dat ik wilde 
basketballen.” 

“Mijn ouders zijn van Nigeriaanse afkomst en hadden niet gewe-
ten dat er zo’n team bestond en hoe je daarvoor op had moeten 
geven. Maar toen ik mijn dromen kenbaar maakte hebben zij mij 
altijd gesteund. Zij zijn ook echt een rolmodel in hoe je het kan 
maken in het leven, ze hebben de American Dream waargemaakt. 
Op hun twintigste kwamen ze naar Amerika en mijn vader werkt nu 
als arts en mijn moeder werkte lang als verpleegster. Ik ben ook 
wel met Nigeriaanse normen en waarden opgevoed. Je moet altijd 
beleefd zijn, veel respect hebben voor ouderen en vooral humble 
zijn. Ik was altijd wel populair op school, maar ik had dat niet eens 
door, ik heb me er nooit naar gedragen. Nog steeds behandel ik 
altijd iedereen hetzelfde, niemand is meer of minder dan de ander 
en je weet ook nooit wat een daad van vriendelijkheid voor iemand 
kan betekenen. God speelt ook een belangrijk onderdeel in mijn  
opvoeding en in mijn leven. Het is een diep geloof, het is een  
gevoel, een gevoel dat je moet volgen.”

Amanze volgde dit gevoel bij zijn keuze voor college. “Ik had veel 
aanbiedingen maar door een korte blessure haakten er een aantal 
af. Belmont University bleef, they stuck with me from the beginning 
to the end. Het was de eerste school die ik bezocht. Ik kwam aan 
in Nashville en de sfeer was zo bijzonder. Het weer, het eten, de 
campus maar vooral het team. Het team voelde als een familie. Een 
familie die ik meteen weer miste toen ik wegging, terwijl ik ze net 
had ontmoet. Het voelde niet goed om hen achter te laten. Daarom 
heb ik meteen na dat weekend besloten dat ik geen andere scho-
len meer ging bezoeken, maar dat dit mijn keuze was. Wanneer je 
zoiets zo sterk voelt moet je je hart volgen. Belmont University is 
ook waar Amanze Austin Luke ontmoette waarmee hij nog altijd 
goed bevriend is. “Het voelt heel goed om hier met hem te zijn. We 
doen alles samen en hebben al veel van Groningen gezien. Ik hou 
van Groningen omdat het feels like a big city but it is a small city. 
Het centrum is compact en vol met leuke restaurants en mooie 
plekjes. Het is een makkelijke stad om je weg in te vinden en de 
mensen hier zijn echt super vriendelijk.”

Niet alleen de stad, maar ook het team en de coach bevallen erg 
goed. “Onze coach heeft zelf veel basketbal ervaring en dat merk 
je, dat is echt een meerwaarde. Hij begrijpt dat het mentale aspect 
net zo belangrijk is al het fysieke aspect. Hij geeft ruimte voor onze 
eigen invulling. Don’t get me wrong, hij pusht ons zeker tijdens 
training. Maar hij laat ook ruimte voor rust daarbuiten, zodat je 
mentaal kan opladen. Het is een coach die bij mij als speler past.”
Basketbal heeft Amanze al veel gebracht. Van de respectvolle 
cultuur in Japan, naar de gepassioneerde fans in Griekenland, 
naar het afstandelijke maar mooie Frankrijk. En het avontuur is nog 
lang niet ten einde. Zijn advies is keep the main focus on the main 
thing. “Het is makkelijk om afgeleid te worden, door social media, 
door hoe jezelf denkt te moeten presenteren. Maar coaches geven 
daar weinig om. Je moet het brengen op het veld. Blijf altijd in jezelf 
geloven, you never know where life will take you.”

.

Vorig seizoen was een raar seizoen met een happy end voor de nieuwe  
forward Amanze Egezeke. De 25-jarige Amerikaans Nigeriaanse forward 
speelde in Frankrijk, maar kon door Covid maar negen wedstrijden spelen in 
de competitie. Toen deze competitie net weer op dreef was, verdraaide hij  
zijn knie. Hij ging naar Amerika om te herstellen, maar er waren troubles  
rondom zijn oude club dus helemaal ontspannen kon hij daar niet.

“ DE MENSEN ZIJN  
HIER ECHT SUPER  
VRIENDELIJK”

TEKST: SARAH EUWEMA
FOTO: CLAUS DIJK
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 JUST A 
REALLY 
CHILL 
PERSON

LOTANNA NWOGBO

De 28-jarige Power Forward / Center Lotanna Nwogbo is een man 
van weinig woorden. “I am just a really chill person. Ik maak mij 
eigenlijk nooit ergens zorgen om en hou mij er niet mee bezig wat 
anderen van mij vinden. Mensen zouden het misschien niet van mij 
denken, maar eigenlijk ben ik low key arrogant”, lacht Lotanna. “Ik 
praat er nooit over, maar ik heb veel vertrouwen in mijzelf, in mijn 
kunnen, en laat mij niet van mijn pad brengen.”
 
“Ik begon op mijn tiende met basketballen op pleintjes in mijn 
buurt in Atlanta waar ik ben opgegroeid. And I fell in love and stuck 
with it. Dit terwijl ik eigenlijk uit een voetbalfamilie kom. Mijn vader 
was een succesvolle voetbalspeler in Nigeria, waar mijn ouders 
vandaan komen. Maar helaas voor hem hadden mijn broer en ik 
meer interesse in basketbal, dat past ook beter bij onze lichamen.

Dat ik uiteindelijk van basketbal mijn carrière heb gemaakt komt 
doordat mijn broer ook fanatiek basketbalt. Als hij iets kan, kan ik 
het ook. Dat was mijn motto. En heeft erin geresulteerd dat we nu 
allebei professioneel basketballer zijn. Hij speelt in Frankrijk. Om 
ooit samen in een team te spelen, dat is de droom. 

Het leven als basketballer bevalt hem goed. “Ik voel mij eigenlijk 
altijd overal thuis. Dat is omdat ik goed met mijzelf kan zijn. Zodra 
ik in een nieuwe stad aankom dan loop ik de eerste dagen uren 
en uren door de stad heen, zodat ik er snel mijn weg vind. En dat 
is in Groningen al gelukt. Mijn tijd breng ik verder door met bellen 
met familie en vrienden in Amerika, ook al is het tijdsverschil soms 
lastig. Maar ik heb niet veel nodig om relaxed te zijn met mijzelf.”

Lotanna’s zelfvertrouwen komt ook juist voort uit het feit dat 
mensen aan hem getwijfeld hebben. “Coaches op de middelbare 
school, vertelden mij dat het niets zou worden. En ook later in mijn 
carrière is dit mij wel eens verteld. Het moeilijkste moment was 
in mijn tweede professionele jaar toen werd ik door drie teams in 
1 jaar gecut. Ik was herstellende van een blessure, en zat niet in 
lekker in mijn lichaam, niet lekker in mijn ritme.” Ik was in Japan, 
maar heb niet kunnen genieten van dat land. Want als het met 
basketbal niet goed gaat, gaat het met mij ook niet goed.” Het 
mooiste moment van zijn carrière kwam gelukkig al snel, in het 
jaar na het rampjaar. “Ik ging weer terug naar Argentinië waar ik 
ook mijn rookie year heb gespeeld. Ik had mijzelf een aantal doelen 
gesteld, zeker na het jaar dat ik daarvoor had gehad. Ik won dat 
jaar diverse spelers prijzen en behaalde zo al mijn doelen en meer. 
Dat was goed voor het vertrouwen in mijzelf.”
 
Dat is ook meteen zijn advies aan de jonge, ambitieuze basket-
ballers van nu. “Dont let anyone tell you you can’t do something. 
Believe in yourself. Dat is voor mij echt heel belangrijk geweest. Als 
ik niet dat vertrouwen in mijzelf had gehad en had behouden had ik 
hier nu absoluut niet gezeten.”

“ DON’T LET ANYONE TELL  
YOU YOU CAN’T DO SOMETHING.  
BELIEVE IN YOURSELF.”

TEKST: SARAH EUWEMA
FOTO: CLAUS DIJK
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We zijn steeds op zoek naar partners die de volgende stappen 
willen begeleiden en ondersteunen. Met geld, kennis en experti-
se, ruimte, ideeën of wat dan ook. Keijser Capital Martini Sparks 
wil haar positie en podium inzetten voor de lokale en regionale 
samenleving om zo een positieve maatschappelijke rol van be-
tekenis te spelen. Met de focus op het versterken van de positie 
van vrouwen in de regio. 

De droom
Die droom en onze andere ambities geven we noordelijke nuch-
terheid en doorzettingsvermogen stap voor stap vorm en inhoud. 
We willen met Keijser Capital Martini Sparks doorgroeien naar 

een structurele top 4 positie in de Women Basketball League. 
Ons team moet altijd bestaan uit een mix van regionale talenten, 
aangevuld met speelsters uit de rest van Nederland (en verder 
weg) die hier komen studeren of werken. Onze speelsters moeten 
na hun topsport carrière klaar zijn voor een maatschappelijke 
loopbaan.

Voorbij Corona, Corona voorbij
We zijn drie jaar geleden begonnen aan een mooi avontuur. 
Corona maakte van dat avontuur het afgelopen anderhalf een 
survivaltocht. Maar we hebben het overleefd. Tijd voor de  
volgende stap!
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Geb. datum 11-12-’89

Nationaliteit Nederlands

Vorige clubs 

2007-2009  Den Helder

2009-2011  Bergen op Zoom

2011-2015 Donar 

2015-2017 ZZ Leiden

2017-2021 Donar
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DONAR IS  
DE NORM

‘Dat ik toen speler van Donar werd, was het hoogtepunt uit mijn 
carrière. Ik had gespeeld op College in Amerika, op Cyprus en  
Engeland en bij Rotterdam, maar Donar was veruit de grootste 
club. En dat samen met spelers die afkomstig waren van Boise,  
Stanford en Nebraska. Het voelde alsof ik het helemaal had ge-
maakt. Op dat niveau had ik nog nooit gespeeld en het was voor 
mij allemaal heel speciaal. En dan kampioen worden in 2010 met 
zoveel fans in MartiniPlaza en op de Grote Markt. Het was helemaal 
geweldig’.  

‘Na mijn spelerscarrière had ik niet meteen de ambitie om coach  
te worden maar de plannen waren om iets te gaan doen in de 
recreatie bij een gemeente. Al snel merkte ik dat basketbal nog 
steeds heel belangrijk voor me was en dat vooral het samen- 
gevoel, het motiveren van anderen én het oppeppen van een  
team in mijn bloed zat. Het begon met clinics geven en al snel 
stond ik aan de lijn als coach. Het voelde als een logisch patroon 
en dan sta ik in mijn kracht. Daarom ben ik toen verder gegaan  
als professioneel coach’.

Nu, zo’n 10 jaren later, is Matthew Otten teruggekomen naar  
Groningen. Als coach van de grootste club van Nederland.  
Na een succesvolle periode bij Yoast United in Bemmel, is  
Donar zijn volgende halte als basketbalcoach. 

‘Voor mij is het als een droom die uitkomt. Als je ergens als coach 
wilt werken, is dat wel in Groningen. Het together gevoel heerst 
hier optimaal. Niet alleen bij het team, het bestuur en de organi-
satie, maar zeker ook met de fans. Het voelt als een warm bad.  
Die grote hoeveelheid fans en volgers, de gelijke T-shirts bij de 
Play-offs, mensen op straat tegenkomen met Donar kleding, ik 
vind het allemaal prachtig. Wij als team voelen dat ook zo en zo is 
de huidige ploeg ook samengesteld. Je speelt niet voor jezelf maar 
voor iets dat groter is dan jijzelf. Met passie en met je hart. Samen 
gaan we de komende jaren iets moois neerzetten’. 

Coach Matthew Otten, de roerganger van  
het nieuwe Donar. Als speler van Donar was 
hij twee seizoenen actief in de jaren 2009-2011 
en werd hij kampioen in het jaar 2010. Vanaf 
dit seizoen is hij de hoofdcoach van Donar en 
daarmee is zijn droom uitgekomen.

“Als je ergens als coach wilt  
werken, is dat wel in Groningen.”

‘Als ik kijk naar Donar en vergelijk met veel andere clubs, dan 
denk ik dat Donar dé norm is. Ik heb veel respect voor de andere 
clubs want het valt in Nederland absoluut niet mee om een grote 
basketbalclub van niets op te bouwen of stabiel te houden. Met 
een grote historie en basketbalcultuur is Donar een goed en groot 
voorbeeld voor anderen. Hier hebben de fans en volgers een grote 
betrokkenheid in een enthousiaste basketbalgemeenschap. Die 
cultuur is duidelijk waarneembaar. De andere clubs in Nederland 
maar ook daarbuiten, werken daar ook aan en dat is alleen maar 
goed voor het basketbal. Toen ik werkte voor Yoast United was 
Donar de standaard. De norm om naar toe te werken. Daar ben ik 
nu een onderdeel van en dat voelt goed. Heel goed’. 

‘In mijn eerste periode bij Donar vroeg ik wel eens aan mensen, 
waarom gaan jullie naar wedstrijden toe? Dan hoorde ik, het is 
de energie, de show, het together gevoel dat je het samen doet. 
En het is een verslaving. Als je er eenmaal bij bent geweest, wil je 
alleen maar meer en vaker. Dat gevoel is er nu nog steeds’. 

We staan aan het begin van een nieuw seizoen met nieuwe 
ontwikkelingen zoals de samenwerking met Belgische clubs in 
de BNXT League en ambities op Europees niveau. Zijn we er klaar 
voor?

‘Afgelopen zomer heb ik samen met Martin de Vries en Jan  
Stalman veel tijd gestoken in het samenstellen van deze ploeg. 
In de afgelopen periode heb ik de bevestiging gezien van wat we 
van plan waren. Dit is een uitgebalanceerde ploeg met veel opties. 
Natuurlijk zijn resultaten belangrijk maar we kijken vooral naar wat 
beter moet en wat we daar van kunnen leren. In het voorseizoen 
hebben we sterke tegenstanders uit België, Denemarken en Enge-
land gehad en daar leer je alleen maar van. Op één na hebben we 
alle wedstrijden in het voorseizoen gewonnen. We zijn op de goede 
weg. Dat we in de BNXT competitie gaan spelen is alleen maar 
een goede stap vooruit. In België wordt basketbal op hoog niveau 
gespeeld en daar word je dus alleen maar beter van’. 

Ook privé gaat het Matthew Otten en zijn verloofde Lisa van den 
Adel voor de wind. In september werd hun dochter Aya Laurelle 
Otten geboren. Het belooft een mooi seizoen te worden.

TEKST: HINK JAN APOTHEKER
FOTO: CLAUS DIJK
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Geb. datum 31-07-’95

Nationaliteit Nederlands

Vorige clubs 

2014-2017    Siena Saints (NCAA)

2017-2019    IUP Crimson Hawks (NCAA II)

2019-2020  Feyenoord Basketbal 

2020-2021  Donar
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TIJDENS DIT SEIZOEN ORGANISEREN WIJ  
WEER VERSCHILLENDE LEUKE ACTIVITEITEN, 
ZOALS: 
 
- Meet & Greet met de spelers
- Bezoeken aan andere Groningse sportclubs
- Rondleiding bij een sponsor 
- Bezoek uitwedstrijd
- En nog veel meer leuks

Ook zijn er activiteiten tijdens de wedstrijd: 

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

JUNIOR REPORTER
Je kunt je ook opgeven als rookie reporter van een thuis-
wedstrijd. Je zit met je neus op de wedstrijd en maakt als 
razende reporter een verslag van de wedstrijd. Deze zullen 
wij vervolgens op social media delen.

MEER WETEN?
Stuur een mailtje naar rookieclub@donar.nl

Ben jij helemaal gek  
van basketbal en  
jonger dan 14 jaar? 
Meld je dan aan voor 
de RookieClub van  
Donar! Het is dé  
basketbalfanclub  
voor kids!  

FOTO: EDWIN KEIJZER
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LEGACY
DANCE
TEAM

FOTO: CLAUS DIJK
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HIER HEB JE DE RUIMTE!
MEER OP MARTINIPLAZA.NL

1,5 METER

WELKOM IN MARTINIPLAZA

THEATERDIER  

SPORTIEVELING  VERGADERTIJGER 

MUZIEKGEK 

CONGRESGANGERBEURSBEZOEKER

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

GUARD /
FORWARD

HENRY
CARUSO
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Lengte 1.94 m

Geb. datum 01-07-’95

Nationaliteit Amerikaans

Vorige clubs 

2013-2017  Princeton (NCAA)

2017-2018  Santa Clara Broncos (NCAA)

2019-2020 Heroes Den Bosch 

2020-2021 Donar
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FOTO: ARNOLD MEIJER

DONAR EN  
HUMAN CAPITAL 
CARE GAAN  
BIJZONDERE  
SAMENWERKING 
AAN

De core business van Human Capital Care is het ondersteunen  
van bedrijven en instellingen op het gebied van arbeidsomstandig-
heden (arbo). Human Capital Care doet dat vanuit de overtuiging 
dat het goed gaat met een organisatie wanneer het goed gaat met 
de medewerkers. Zij ondersteunen die organisaties door te zorgen 
voor gezonde, gemotiveerde en competente medewerkers.

Bij Donar werkt het precies zo. Voor spelers (en staf en medewer-
kers) geldt net zo goed dat zij alleen het beste uit zichzelf kunnen 
halen wanneer deze drie zaken optimaal geregeld zijn.

Gert Kiel is oud-voorzitter van Donar en werkzaam als directeur 
Noord-Nederland bij Human Capital Care voor Noord-Nederland.  
Hij kent de Donar-organisatie als geen ander en vanuit zijn  
bedrijfsfilosofie zag hij hoe goed deze paste bij hetgeen de club 
doet. Gert Kiel:”Wij werken langs de drie assen Gezondheid,  
Motivatie en Competentie. Het viel mij op hoe dit naadloos paste op 
wat de club doet, speciaal wanneer we het hebben over de jeugd.”

“Motivatie is daarin een basisvoorwaarde. Je ziet bij onze jeugd-
spelers een enorme drive om het beste uit henzelf te willen halen, 
elke dag beter te worden en hopelijk zover te komen als hun  
idolen vroeger. Om daarbij gezond te blijven is van levens belang. 
Donar besteedt steeds meer aandacht aan een gezonde  
leefstijl.”

“Competentie is waar in de opleiding van nieuwe spelers de  
meeste aandacht naar uit gaat. We zien dat Donar onder leiding 
van Pete Miller en andere topcoaches grote stappen heeft gezet 
op dit terrein. Ik vind het prachtig om te zien dat steeds weer 

nieuwe talenten de kans krijgen zich via de under-teams te 
ontwikkelen naar stabiele BNXT League-spelers. Ik vind dat dit 
meer ondersteuning verdient en dat het op onze weg ligt om 
deze ondersteuning te leveren”, aldus Gert Kiel.

Gert is nog steeds zeer frequent op de tribunes te vinden. Zijn 
aandacht gaat dan ook in het bijzonder uit naar de jeugdspelers 
Sheyi Adetunji, Kjeld Zuidema en Mark Roorda. Hun motivatie ziet 
hij als voorbeeld:”Ik geniet er van als ik die jongens bezig zie. 
Hun enthousiasme is aanstekelijk. Ik hoop en verwacht dat er in 
de toekomst meer spelers vanuit de jeugd zullen doorstromen.”

Donar heeft met Human Capital Care een overeenkomst gesloten om te gaan  
samenwerken. Human Capital Care gaat met ingang van dit seizoen de U22 en  
U18 teams van Donar ondersteunen vanuit haar eigen bedrijfsfilosofie.
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Lengte 2.03 m

Geb. datum 30-05-’93

Nationaliteit Nigeriaans / Amerikaans

Vorige clubs 

2011-2013  Tulane Green Wave (NCAA)

2014-2016  Longwood Lancers (NCAA)

2016-2017  Gimnasia Comodoro (AR) 

2019-2020  Yeni Mamak Spor (TU)

2020-2021  Básquet Coruña (ES)

LOTANNA
NWOGBO

FOTO: EDWIN KEIJZER
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KJELD
 ZUIDEMA

FORWARD
MARK
ROORDA

FORWARD

FOTO’S: EDWIN KEIJZER

Lengte 1.95 m

Geb. datum 11-09-’97

Nationaliteit Nederlands

Vorige clubs 

2017-2019    Donar U18

2019-2020  Donar U21

2020-2021  DonarLengte 2.03 m

Geb. datum 20-11-’02

Nationaliteit Nederlands

Vorige clubs 

tot 2017      BV Aquila Veendam

2017-2018  Celeritas Donar / RTC Noord

2018-2019  Donar U18

2019-2020 Donar U18 / U21

2020-2021 Donar U22
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SHOOTING 
GUARD

MARQUIS
ADDISON
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Lengte 1.93 m

Geb. datum 06-12-’91

Nationaliteit Amerikaans

Vorige clubs 

2011-2014 Missouri Southern State (NCAA)

2014-2015  Horsens IC (DK)

2016-2017  Maccabi Rehovot (IL)

2017-2018  Lions de Genève (CH) 

2018-2019  Denain (FR)

2019-2020  Lions de Genève (CH)

2020-2021  CSU Sibiu (RO)

FOTO: EDWIN KEIJZER
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www.macron.com

Netherlands Area Manager:
Dennis Van Der Gijp

Tel. +31 6 17 672910
 dennis.vandergijp@macron.com

CONTACT US 
FOR A QUOTATION

SEE WHO ELSE HAS ALREADY 
CHOSEN MACRON:



STERSPONSOREN

HUIS VAN DONAR

Logistics

OFFICIAL PARTNERS BBC LEDENLIJST 2021-2022
101BHV.nl
2Join

A
Albert Heijn Beijum
Alfa College Sport & Bewegen 
Amasus Shipping 
Amysoft
Anrogima
ANWB Rijopleiding
AON
Arrix
Autobusbedrijf Doornbos 
Autotaalglas 

B
BaSystemen
BBL Company
BDO
BENK Advocaten
Bloemen Mozaiek
Bloemsma + Faassen
Bosman Beheer
Bourguignon Lease
Bout Advocaten 
BQA
Breeland Recreatie 
Brink Orthopedie  
Brizan Holding B.V.

C
Capflex
Century
ColliCare
Community Netw Gr
Compenda
CSN Groep 
CSU

D
De Peizer Hopbel
Delftechniek
Deskk
Dhr. Ottens
Diana Elzinga The Travel Club
Dizain
DMG advies
Document Solutions Groep
Dutch Card Printing 
DvhN
DVT

E
Eemspoort Trade 
EIC
ENGIE
EVTC
EY

F
Firmo
FlexVirtual
Floer

G
GasTerra
Gasunie
Gemeente Groningen (bestuur)
Gemeente Groningen (EZ)
Gemeente Groningen (WSR)

GIEA
Giezen Metaal
GIZOM
GOM Schoonhouden 
Grand Café Time Out 
GreatWaves
GreenLEDwall

H
Hanze Centrum voor Odernemen 
Hanze Instituut voor Sportstudies
Hanzevast
Happy Walker 
Hardt voor Werk
Harry Buiter Meubelspuiterij
Hibex B.V.
Human Capital Care
HvdS

I
Infotopics
Infradax
Internoord Reizen

J
Jazeker
John Schokker Makelaardij  

K
Kenneth Smit 
Koops Verhuisgroep
Kuijpers

L
La Brosse Schilders 
Legacy Team 
Lijfering Dranken 

M
Macron 
Makelaardij vd Veen 
Makkes
Multicopy
Mud&More
MAR advocatuur
MartiniPlaza
McDonald’s 
MCS
Medisch Centrum Zuid
MDS
Medigros 
Meijers Law
MINI Martinistad
MY Facilities 

N
NEG
New Publishers
Nimus Translations
Noorderlink 
Noorderpoort 
Noordgastransport
NoordZ
NORD Advocaten 

O
Oosterhof Holman 

P
P.P.S.
Payt
Perkin Elmer
Phoenix BIO
PlasBossinade Notarissen N.V.
Preventief
PRA Healthsciences
Promotex
Provincie Groningen

R
Raad + Daad
Rabobank 
Red Denim 
Ron Haans 
RSE
RTV Noord
Ruber Acia 
RUG
Rutkens BV

S
SBI
Schilders de Vries 
Scholma Print & Media
Schuiling Wonen & Slapen 
Sign Up
Solarcentrum Veendam
Studio Andere Koek 

T 
T en L 
Tandarts Wijert
TE Jansen 
Temporal Adv
Trip Advocaten 

U
UNIGLOBE Two Travel 
Univé
 
V
Van Uffelen
Van Wijnen 
Velema | Rijks
VDP Beveiliging 
VH ICT
Vincent Brouwer 
Virol
Visual Creatives 
Vitesse textiel reinigers
Voorneveld Interieur 

W
Wardenburg Beveiliging
Wasautomatenverhuur.nl
Whatunga 
Wichers van der Schaaf 
Wijnne Barends

Z
Zuidlaren Vastgoed 

54  Donar magazine 2021-2022 Donar magazine 2021-2022   55



Basketballers, voetballers, wielrenners, hockeyers, 

volleyballers en coureurs hebben één ding gemeen: 

ze bewegen.

GasTerra beweegt ook. Ons product aardgas is al 60 jaar niet

weg te denken uit onze energievoorziening. Het maakt nu steeds 

vaker plaats voor groen gas.

Sport
is
beweging

www.gasterra.nl Gas waar het onmisbaar is


