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#TOGETHER
Het seizoen 2015 – 2016 belooft in alle  
opzichten een allesbehalve saai seizoen te worden. 
Een seizoen waarin Donar gaat deelnemen aan 
de FIBA Europe Cup, de opvolger van de Euro
Challenge. En daar zijn we als bestuur blij mee 
en ook bijzonder trots op! Blij omdat “Europees 
spelen” bij Donar hoort. We hebben als bestuur de 
ambitie uitgesproken om als Donar ieder jaar het 
recht te verdienen om “Europees” te spelen.  
Want “Europees spelen” betekent dat Donar voor 
spelers, voor sponsoren en voor fans interessant is 
en blijft. En trots omdat “Europees spelen” moge
lijk wordt gemaakt door de fans van Donar. Waar de 
begroting niet kon voorzien in het geld dat nodig is 
om Europees basketbal te kunnen spelen brachten 
de seizoenkaarthouders en de leden van de BBC 
met een crowdfundingactie binnen 3 weken een 
groot deel van het geld bij elkaar. En dat Bossers 
& Cnossen als gewaardeerd lid van onze BBC het 
laatste zetje heeft willen geven is fantastisch.  
Het op de Open Dag onthulde banier is dan ook 
zeer gemeend: dank aan alle fans die een bijdrage 
hebben geleverd!

We hopen dat het komend seizoen de fans de weg 
naar MartiniPlaza weer zullen weten te vinden.  
We verwachten dat deelname aan Europees  
basketbal het avondje Donar – dat al sinds jaar  
en dag garant staat voor topbasketbal en voor een  
gezellige en vermakelijke avond – nog net iets 

leuker en aantrekkelijker maakt. En natuurlijk nog 
meer fans naar MartiniPlaza trekt; waar in het 
afgelopen seizoen de thuiswedstrijden van Donar 
gemiddeld ruim 3.000 toeschouwers trokken  
verwachten we er komend seizoen nóg meer.

Deze nieuwe editie van het Donar Magazine is een 
bijzonder fraai naslagwerk met allerlei informatie 
over onze club waar ik trots op ben. Ja, ik schrijf 
‘onze club’ want Donar is van ons allemaal.  
Iedereen draagt op zijn of haar manier een steentje 
bij om het basketbal in Groningen stevig op de 
kaart te zetten en te houden. 

Daarom ook een woord van dank voor onze crew. 
Donar leeft, en dat kan niet zonder haar grote en 
trouwe crew van vrijwilligers, die achter de scher
men keihard werkt om het avondje Donar mogelijk 
te maken. Dank jullie wel!

We hopen dat u op woensdag 21 oktober allemaal 
komt kijken naar de eerste Europese thuiswedstrijd 
tegen Egis Körmend uit Hongarije om te genieten 
van een wedstrijd die we samen mogelijk hebben 
gemaakt. Alleen al daarom is de nieuwe teamyell 
goed gekozen: #together!
 

Gert Kiel,  
Voorzitter Donar

De eerste week van het seizoen 
2015 – 2016 is achter de rug 
en allesbehalve saai verlopen. 
Het begon met de strijd om de 
Supercup, één van de drie  
prijzen die dit seizoen te winnen 
zijn. Helaas werd de wedstrijd 
in Den Bosch verloren maar  
de competitiestart daarna  
was goed.

GERT KIEL

De combinatie van gas en  

hernieuwbare energiebronnen 

houdt onze energievoorziening 

stabiel en efficiënt

Gas

maakt de

energietransitie 

mogelijk



BUITENRECLAME
Een professionele uitstraling is een must voor iedere organisatie. Of het nu gaat om spandoeken, 

panelen, reclameborden, plakletters of posters: de eerste visuele indruk is van groot belang!

RCG biedt een breed scala aan mogelijkheden op het gebied van buitenreclame & prestentatie. Voor 

iedere toepassing en elk budget. Wij komen voortdurend met nieuwe materialen en bedenken samen 

met onze klanten creatieve en opvallende toepassingen.

Wilt u meer weten over de verrassende oplossingen van RCG? 

Kijk op onze website of bel 050-3144301.

RCG grafimedia méér met digitaal drukwerk

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

Postbus 2551, 9704 CN Groningen
Leonard Springerlaan 2, 9727 KB Groningen
t 050 368 38 50   E info@donar.nl

STICHTING PROF BASKETBAL GRONINGEN  

Opgericht: 9 mei 2008

CLUBTENUE

wedstrijdtenue thuis: witwit
wedstrijdtenue uit: blauwblauw

CLUBKLEUREN

witblauw

CAPACITEIT MARTINIPLAZA

4.310 plaatsen

AANvANG THUISwEDSTRIJDEN

midweeks 19.30 uur
zaterdag 19.30 uur
zondag 15.00 uur

ACCOMMODATIES

MARTINIPLAZA

Leonard Springerlaan 2
9727 KB Groningen
Tel. (050) 5 222 777

wILLEM ALEXANDER SPORTHAL

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

SPORTHAL DE MENCKE UITHUIZEN

Sportlaan 4
9981JZ Uithuizen 

 

ROUTE MANAGEMENTBUREAU  

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

OPENBAAR vERvOER  

Het managementbureau is tevens bereikbaar met het openbaar vervoer. 
Zie onder.

ROUTE MARTINIPLAZA

Donar speelt haar thuiswedstrijden in MartiniPlaza met een capaciteit 
van 4.310 zitplaatsen aan de Leonard Springerlaan 2, 9727 KB  
Groningen.

PARKEREN

MartiniPlaza is dankzij de ligging aan de ringweg rond de stad  
Groningen uitstekend bereikbaar met de auto. Borden langs de ringweg 
Groningen wijzen automobilisten rechtstreeks de weg. MartiniPlaza is 
gunstig gelegen aan de autosnelweg A7 Amsterdam/Drachten,  
Hoogezand/Duitsland) nabij de kruising met de A28 (Assen/Zwolle).  
In de directe omgeving zijn ruim 2.000 parkeerplaatsen.

OPENBAAR vERvOER

MartiniPlaza is vanaf het NSstation 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 NSstation  
Groningen.

ORGANISATIE

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

TECHNISCHE ZAKEN 
MARTIN DE vRIES

COMMERCIËLE ZAKEN 
MARIEKE ABBINK 
 
 
MANAGEMENTBUREAU 
 
wEDSTRIJDORGANISATIE/ 
JUNIOR CLUB 
Hayo Bijl 
 
COMMERCIËLE ZAKEN 
PETER vAN DER MOLEN

COMMUNICATIE ADvISEUR/PERSCHEF 
HINK JAN APOTHEKER 
 
CLINICS COÖRDINATIE 
Ben wiersema 
 
STAGIAIR 
TEUN wESTERHUIS
BRENDAN STEGEHUIS

TECHNISCHE ZAKEN 
 
EERSTE TEAM 
MARTIN DE vRIES

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

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

ENTERTAINMENTCOMMISSIE 
 
MARTIN KUIZENGA  
CHEERLEADERS
DENNIS vAN DER SLUIJS 
ARNOUD vAN NISPEN 
JESSE NIEMEIJER 
CHANTAL DE BOER 
STOFFEL vAN DER wILK

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

REDACTIE PROGRAMMABOEKJE 
 
LEDEN COMMUNICATIE- 
COMMISSIE
CATHARINA POOL  
ARNOLD MEIJER 
SIDNEY MEULEMA
MARION ARENDS

CREW 
 
ROBIN ALKEMA
HINK JAN APOTHEKER 
HANS BESSELINK
MARIJE BIJSTRA
MYRIAM BIJSTRA
HERMA BOERMA
MARGRIET BOLHUIS
TIMON vAN DEN BOSCH
ALIE BOTESCU
wILNA DE BRUIN
ROGIER DEELMAN
HILDA DIJKHUIS
MARLOES DOEK
MIRSAD EKIC
ROEL ELLENS
BERNHARD FREDERICKS
NANCY VAN GILS
CAROLINE HEIJMAN
JAN HELBIG

MARIËT IJSSELDIJK
ASTRID vAN KAAM
GEERT KOERTS
HENK KOL
KIRSTEN KOORENHOF
MARTE KOORENHOF
BART KRUIZINGA
MARTIN KUIZENGA
HELMA ‘T LAM
BERT LANGEDIJK
EDDY LIGEON
MARIJKE vAN DER MEER
ARNOLD MEIJER
JULIAN MEIJER
ALFONS MULDER
LUC MULDER
CHRISTA NUYTEN
DIANA OLTHOF
HENK vAN PLATERINGEN

CATHARINA POOL
HENK POSTEMA
DIMITRI REINING
LIESBETH SCHRIPSEMA
TONNY SIKKING
BERTIE SMIT
JACCO SMIT
LINDA SMIT
MARCO SMIT
FLOOR SUDOwE
JAN SUIDHOFF
FRITS TUINMAN
ESTER vOS
INGE vOS
JAN DE vRIES
YPE vAN DER wAL
STOFFEL vAN DER wILK
CHRIS wIJCHERS
FRANK wIERINGA
NIEK ZwARTS
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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
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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. 

Naast Donar zijn via Energy Valley Topclub ook  
FC Groningen, Abiant Lycurgus en Nic/Alfa 
college betrokken. Het bijkomende doel is om de 
sportclubs nader te laten samenwerken,en om 
van elkaars expertise en faciliteiten te profiteren 
waarmee de topsport in Groningen versterkt kan 
worden.

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 energieonderwerpen. 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 wordt een 
speciaal lespakket ‘Techniek & Talent’ ontwikkeld voor het basisonderwijs. Het 
lespakket bestaat uit een leskar en online modules voor zowel de leerlingen als 
de leerkrachten. De leerkrachten worden hierbij op voorhand getraind en ou
ders worden betrokken. Daarbij worden de lessen geïntegreerd in de bestaande 
vakken, waardoor er geen extra tijdbeslag zal zijn.

ENERGY BARN
In opdracht van EnTranCe wordt met Energy Barn een locatie ontwikkeld waar 
burgers en kleinere bedrijven in contact kunnen komen met energietransitie. 
Het wordt een publiekspunt waar ontwikkelingen uit de laboratoria worden 
getoond en de energietransitie zichtbaar wordt gemaakt. De Energy Barn wordt 
gebouwd in de vorm van een landbouwschuur, gemaakt van lokale producten. 
Energy Barn is een samenwerking tussen onderwijs, overheid en bedrijfsleven 
en moet in 2015 gereed zijn.

ENTRANCE
Als gevolg van het klimaat en milieuvraagstuk 
ontstaat er wereldwijd een sterke behoefte aan 
meer innovatie op het gebied van energieproduc
tie, distributie en transport. NoordNederland is hierop ingespeeld door het 
EnTranCe in te richten. EnTranCe, het Energy Transition Center, is de hotspot 
voor toegepaste wetenschap 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 vinden 
om hun plannen te vertalen naar producten en diensten waar de markt behoef
te aan heeft. Het Energy Transition Centre (EnTranCe) wordt ook wel gezien als 
de ‘proeftuin’ voor toegepast onderzoek.

ZO OMSCHRIJFT HENK JANSEN DE SFEER BIJ DONAR.  
EN HENK wEET ALS DIRECTEUR vAN TECHNISCH EXPERT  
JANSEN NATUURLIJK ALLES vAN wARME BADEN EN KOUDE 
DOUCHES. vORIG SEIZOEN wERD HIJ HALvERWEGE HET  
SEIZOEN SHIRTSPONSOR EN vANAF DIT SEIZOEN IS ZIJN  
BEDRIJF PARTNER vAN DONAR.

Een aantal jaren geleden leidde een installatieklus voor een bestuurslid 
van Donar het bedrijf van Henk naar de BBC. En daar heeft hij geen  
seconde spijt van gehad. Bij Donar kwamen Henk en en zijn vrouw Trea 
al wel regelmatig als fan, maar de Basketbal Business Club was voor 
hem nog onbekend terrein. Dat is inmiddels wel anders. Veel zakenrela
ties hebben via Henk inmiddels kennis gemaakt met het avondje Donar 
en dat was nooit een koude douche.

Henk roemt de gezelligheid, de sfeer en het spektakel. Maar ook de vele 
en interessante activiteiten van de BBC en natuurlijk de sterk vergrote 
regionale naamsbekendheid van zijn bedrijf. Dat alles bij elkaar opge
teld geeft hem het gevoel dat hij waar krijgt voor zijn geld.  
Niet onbelangrijk voor een nuchtere Groninger zoals Henk.

Henk Jansen heeft nog wel een grote wens. Hij ziet graag driepunts
kanon Valentijn Lietmeyer (vorig jaar Zwolle, nu Den Bosch) terugkeren 
naar Groningen. Valentijn leerde basketballen in Uithuizen en dat is de 
thuisbasis van Technisch Expert Jansen. En het mooie dorp waar ons 
Donar regelmatig traint in Sporthal De Mencke.

Overigens is Trea Jansen (niet alleen zijn partner, maar ook een collega) 
een nog veel grotere fan van Donar dan Henk. Op de BBCtribune is 
zij inmiddels berucht en geliefd om haar luidruchtige en enthousiaste 
aanmoedigingen. Naarmate de spanning verder oploopt, uit ze haar 
emoties steeds meer in onvervalst Gronings. Een taal die helaas niet 
door elkenain op de BBCtribune  wordt begrepen. Misschien een tip 
voor de BBCactiviteitencommissie: een workshop ‘Aanmoedigen in het 
Gronings’. Ik ken wel een goede docent.

SAMEN DUURZAAM AAN DE TOP!
 EEN wARM BAD

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

Technisch Expert Jansen is een totaal

installateur! Zo kunt u terecht voor  

reguliere installatietechniek, maar ook 

voor de nieuwste ontwikkelingen op het 

gebied van energiebesparen bent u aan 

het juiste adres. Denk hierbij aan:

 CVketels

 Ventilatie

 Elektrotechniek

 Dakwerk

 Koper en zinkwerken

 Gas en waterleidingen

 Service en onderhoud

 24uurs storingsdienst

 Rioleringen

 Badkamers

 Zonnepanelen

 Zonneboilers

 Warmtepompen

 Zonnekoeling

 Hout / Pelletkachels

Bij Technisch Expert Jansen bent u aan het 

juiste adres voor al uw installatiewerk!

Hogelanderstraat 1,  
9981 GD Uithuizen
t 0595  431 650.  
info@technischexpertjansen.nl 
www.technischexpertjansen.nl
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FAMILIEKAART COMPETITIE

GEZINSKAART 2 OUDERS + 1 KIND 20,-

2 KINDEREN 25,-

3 KINDEREN 30,-

4 KINDEREN 35,-

MEER KINDEREN + 7,-

GEZINSKAART 1 OUDER + 1 KIND 15,-

2 KINDEREN 20,-

3 KINDEREN 25,-

4 KINDEREN 30,-

MEER KINDEREN + 7,-

KAARTvERKOOP

•  SEIZOENKAARTEN  
Geeft toegang tot alle wedstrijden in de DBL (competitie), 
NBBbeker en de Play Offs in MartiniPlaza. Daarbij heeft de 
seizoenkaart een vaste gereserveerde stoel. 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 voorafgaande 
aan de wedstrijd.

•  FAMILIE KAARTEN  
De entreekaart voor het hele gezin. Deze kaart is zowel in de 
voorverkoop als aan de kassa te verkrijgen.

•  Passe-partouts EuroPE cup  
Voor de drie wedstrijden in de poulefase van de Europe  
Cup kan een aantrekkelijk geprijsde passepartout worden  
aangeschaft. Daarnaast zijn er ook losse kaarten te koop.  
De passepartouts kunnen via de website worden gekocht.

LOSSE vERKOOP 
INTERNET
Centraal in de kaartverkoop staat opnieuw 
internet. U kunt via onze website altijd 
reserveren voor de eerstvolgende vier 
wedstrijden. Eenmalig maakt u eenvoudig 
een persoonlijk account aan. Daarna kunt 
u inloggen en krijgt u van de wedstrijd 
de zaalplattegrond te zien met alle 3253 
stoeltjes op de publiekstribune. U ziet 
welke stoelen bezet zijn en welke nog 
beschikbaar. U kunt vervolgens zelf kiezen 
waar u wilt zitten: vooraan of achteraan, 
achter de basket of aan de lange zijde,  
in het midden van een vak of juist bij een 
gangpad. Tenslotte betaalt u met iDEAL 

(internetbankieren bij je eigen bank).  
De kaartjes print u thuis uit en neemt u 
mee naar de zaal. Het reserveren via de 
website biedt diverse voordelen:

• U kunt uw eigen stoelen kiezen. 
• U hoeft niet in de rij te staan voor de kassa. 
• U betaalt géén extra transactiekosten. 
•  In de Play Offs kunnen trouwe bezoekers 

voorrang krijgen bij de kaartverkoop.

AvONDKASSA
Natuurlijk kunt u op de wedstrijddag  
vanaf anderhalf uur voor aanvang ook 
kaartjes aan de kassa kopen. Houdt u 

er dan wel rekening mee dat vanaf dit 
seizoen alle kaartjes geplaceerd zullen 
zijn. Oftewel, op uw kaartje staat op welke 
stoel u hoort te gaan zitten. Aan de kassa 
is er geen gelegenheid om zelf een plek 
te kiezen. Er zouden anders te lange rijen 
ontstaan.

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

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 180,- 13,50 15,- 18,- 21,-

STUDENT 137,50 13,50 15,- 18,- 21,-

JEUGD T/M 16 JAAR 85,- 7,- 7,- 9,- 11,-

EUROPE CUP PASSE PARTOUT
3 wEDSTRIJDEN

LOSSE  
KAART

vOLwASSEN 25,- 10,-

JEUGD T/M 16 JAAR 15,- 7,50

SPEELSCHEMA 

2015-2016

TIJD

TIJD

THUIS

THUIS

UIT

UIT

DUTCH BASKETBALL League

ALL STAR GAME

BEKERFINALE

START PLAYOFFS

ZO 28-02-16

ZO 27-03-16

DO 21-04-16

FIBA EUROPE CUP

SUPERCUP

NBB BEKER

di 06-10-15 19:30 DONAR BASKETBALL STARS wEERT

za 10-10-15 20:00 ARIS LEEUwARDEN DONAR

DI 13-10-15 19:30 DONAR ROTTERDAM BASKETBAL

zo 18-10-15 15:30 DONAR LANDSTEDE BASKETBAL

za 24-10-15 20:00 SPM SHOETERS DEN BOSCH DONAR

zO 08-11-15 15:00 DONAR ZZ LEIDEN

za 14-11-15 16:00 BC APOLLO AMSTERDAM DONAR

za 21-11-15 20:00 ROTTERDAM BASKETBAL DONAR

zo 06-12-15 14:00 LANDSTEDE BASKETBAL DONAR

zo 13-12-15 17:00 DONAR SPM SHOETERS DEN BOSCH

do 17-12-15 19:30 DONAR ARIS LEEUwARDEN

ZA 19-12-15 20:00 BASKETBALL STARS wEERT DONAR

do 07-01-16 19:30 DONAR BC APOLLO AMSTERDAM

za 09-01-16 20:00 ZZ LEIDEN DONAR

za 23-01-16 19:30 DONAR ROTTERDAM BASKETBAL

za 30-01-16 20:00 ARIS LEEUwARDEN DONAR

za 06-02-16 19:30 DONAR LANDSTEDE BASKETBAL

zO 14-02-16 16:00 SPM SHOETERS DEN BOSCH DONAR

za 20-02-16 19:30 DONAR BASKETBALL STARS wEERT

za 05-03-16 16:00 BC APOLLO AMSTERDAM DONAR

DO 10-03-16 19:30 DONAR ZZ LEIDEN

za 12-03-16 20:00 ROTTERDAM BASKETBAL DONAR

wo 23-03-16 19:30 LANDSTEDE BASKETBAL DONAR

DI 29-03-16 19:30 DONAR ARIS LEEUwARDEN

za 02-04-16 19:30 DONAR SPM SHOETERS DEN BOSCH

di 05-04-16 20:00 BASKETBALL STARS wEERT DONAR

wO 13-04-16 20:00 ZZ LEIDEN DONAR

za 16-04-16 20:00 DONAR BC APOLLO AMSTERDAM

wO 21-10-15 19:30 DONAR EGIS KÖRMEND (HU)

DI 27-10-15 19:30 DONAR ASvEL LYON vILLEURBANNE (FR)

DI 03-11-15 18:00 EGIS KÖRMEND (HU) DONAR

DI 10-11-15 20:30 BELFIUS MONS - HAINAUT (BE) DONAR

DI 17-11-15 20:00 ASvEL LYON vILLEURBANNE (FR) DONAR

DI 01-12-15 19:30 DONAR BELFIUS MONS - HAINAUT (BE)

ZO 04-10-15 14:00 SPM SHOETERS DEN BOSCH DONAR

ZO 03-01-16 15:00 DONAR BC APOLLO AMSTERDAM

BASKETBALLBASKETBALLBASKETBALLDATUM

DATUM

DATUM

DATUM

TIJD

TIJD

TIJD

TIJD

THUIS

THUIS

THUIS

THUIS

UIT

UIT

UIT

UIT

Donar onderscheidt verschillende soorten kaarten voor de supporters.
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Burned Basketball Boxtel
Stationsstraat 37
5281 GA Boxtel
Nederland
+ 31 (0)411 - 67 71 19
info@burnedbasketball.com

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

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

VISIT ALSO OUR WEBSHOP:

BURNEDBASKETBALL.COM

Mede dankzij de bijdrage van Bossers & Cnossen werd de  
crowdfunding actie van Donar om Europees te kunnen spelen een 
succes. “Wij vonden dat  een mooi initiatief. Een lokaal bedrijf 
dat een lokale club Europa in helpt. Dat je daaraan je naam kunt 
verbinden is prachtig.”

Lokale, regionale binding en verankering zijn belangrijk voor  
Bossers & Cnossen. “Wij werken graag met en voor organisaties 
die dezelfde taal spreken, dezelfde mentaliteit hebben. En die 
vind je over het algemeen dicht bij huis”. Waar in het westen dik 
doen de norm lijkt te zijn, is dat in het noorden wel anders.  
“Hier moet je gewoon precies doen wat je zegt. Dat is wel zo  
overzichtelijk. De ervaring is dat bedrijven uit de Randstad het 
daarom prettig vinden om zaken met Noorderlingen te doen.”

Marten van Vliet komt graag in de businessclub. “Niet om zaken 
te doen, dat doe je elders. Maar je ontmoet er mensen die in hun 
comfortzone zitten, die plezier hebben. Dat is gewoon leuk.  
En daar neem je dus ook graag gasten mee naar toe. Want je  
weet dat je ze een mooie avond bezorgt.”

Marten van Vliet is er in elk geval alle Europese thuiswedstrijden  
bij in MartiniPlaza. Niet alleen omdat hij directeur is van de 
shirtsponsor, maar vooral om de kippenvelmomenten.

Marten van Vliet sport graag en veel. Lopen, schaatsen en fietsen. Kop in de wind en 
lekker doordoen. Kijken naar sport vindt hij maar niks. Behalve een avondje Donar. 
Daar beleeft hij regelmatig een ‘kippenvelmoment’. Het spektakel, de spanning, de 
sfeer maar vooral de zinderende interactie tussen spelers en publiek zorgen voor een 
unieke beleving waar hij zich persoonlijk, maar ook zakelijk graag mee verbindt.

KIPPENvEL

MARTEN vAN vLIET,  
DIRECTEUR BOSSERS & CNOSSEN

Bij Bossers & Cnossen zien we ICT als een commo

dity, net zoals water uit de kraan. Het is noodzakelijk 

om te overleven en overal beschikbaar, toegankelijk 

en betrouwbaar. Hierbij geloven we dat een goed 

functionerende ICTomgeving net zo gewoon moet 

zijn als water uit de kraan. Ons doel is om een pro

fessionele en kwalitatief hoogstaande ICTspeler te 

zijn. Wij zijn ervan overtuigd dat tevreden klanten de 

basis vormen voor een gezonde bedrijfsvoering.

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
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EUROPEES SPELEN
IS vOOR MIJ
DE KERS OP DE TAART

HINK JAN APOTHEKER 

FOTO: EDwIN KEIJZER

ERIK BRAAL, 44 JAAR,  
GEBOREN IN DORDRECHT
De selectie van dit seizoen is met zorg samen
gesteld. Samen met Martin de Vries heeft Erik 
Braal spelers vastgelegd met specifieke kwaliteiten 
en karakters. “We hebben een groep goede en 
slimme spelers. Daarom is er veel mogelijk maar 
we moeten er hard voor werken want de norm ligt 
hoog. Discipline en de wil om te winnen zijn enorm 
belangrijk voor mij. Ook de omgang en relatie met 
elkaar speelt een grote rol. Samen gaan we dit 
avontuur aan en ik heb er alle vertrouwen in dat 
we als team mooie successen zullen gaan boeken. 
De afgelopen weken hebben we elkaar goed leren 
kennen. Dat is de basis voor een goed en succesvol 
seizoen”. 

MET DE BOOT
Elke dag rijdt Erik heen en weer naar zijn huis op 
het prachtige eiland De Burd bij Grouw. Het eiland 
is alleen per boot te bereiken. Veertig minuten  
reizen vanaf Groningen, twee minuutjes met de 
boot. Net als elke coach heeft ook Erik Braal zijn 
eigen stijl. “Ik wil altijd winnen en doe daar alles 
voor wat maar nodig is. Bij de wedstrijden ben ik 
zeer bevlogen zonder dat het meteen voor het  
publiek zichtbaar is. Mijn passie is groot maar 
naar buiten merk je dat misschien niet meteen als 
je me bezig ziet. Iedereen heeft zijn eigen stijl.  
Wil je verliezen dan weet je wat je daarvoor moet 
doen. Wil je winnen dan weet je dat niet precies. 
Keihard en geconcentreerd als groep werken leidt 
tot resultaten en dat is precies wat we willen”. 

De Europese wedstrijden ziet coach Erik Braal 
als een geweldige kans om te laten zien wat dit 
team kan. “In de Nederlandse competitie weten 
we precies wat het niveau is. De testcase om nu 
te spelen tegen grote Europese tegenstanders is 

goed voor ons. Waar staan we en waar zijn we toe 
in staat. Die ervaring is goed voor de individuele 
spelers en voor dit team als geheel. De tweede 
plaats in de poule halen is voor ons de uitdaging. 
Europees gezien heeft Nederland een achterstand 
en daar moet flink aan gewerkt worden. Het doel 
is om op een hoger niveau te presteren en daarom 
is het goed dat we Europa in gaan. Onze tegen
standers zijn van hoog niveau maar er zijn altijd 
kansen. Lyon is een grote en sterke club en ze 
spelen in een hele sterke competitie. Ook Mons is 
een geduchte tegenstander met een goede coach 
en het is een club met veel ervaring. Egis Körmend 
ken ik goed omdat ik daar vaak ben geweest. Afge
lopen seizoen was voor de Hongaarse ploeg niet zo 
goed met drie verschillende coaches achter elkaar 
maar dit seizoen staan ze er weer. Zeker tegen deze 
ploeg zie ik mogelijkheden voor ons. Voor het pu
bliek zijn de Europese wedstrijden een mooie kans 
om te zien hoe er elders in Europa wordt gespeeld. 
We hebben de fans hard nodig om het maximale 
uit ons naar boven te halen. Samen komen we  
verder. Daarom is onze teamyell ook: Together!”. 

Erik Braal is dit seizoen en ook het volgende seizoen de coach van Donar. Met ruime ervaring in de Nederlandse eredivisie was hij afge-
lopen seizoen werkzaam in Oostenrijk bij Oberwart Gunners. Voor Erik was de keuze voor Donar snel gemaakt toen bleek dat de situatie in 
Oostenrijk enigszins was veranderd en de interesse van Donar aanwezig was. “Mijn doel is om kampioen te worden en dat kan bij en met 
Donar. Een prachtige club met een grote aanhang. Ik heb als tegenstander al vaak in Groningen gewerkt en vond de sfeer en de beleving hier 
altijd al geweldig. Nu ben ik daar zelf een onderdeel van. Dat is alleen maar mooi. Dat we dit seizoen ook Europees gaan spelen is voor mij 
de kers op de taart”.  

IK wIL ALTIJD  
wINNEN EN DOE  
DAAR ALLES vOOR  
wAT MAAR NODIG IS.

ERIK BRAAL
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SPONSOREN
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DJ PARTNER
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MAATSCHAPPELIJK 
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Wm Veenstra 

maakt er

al 65 jaar 
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van het 
Noorden!

U vindt ons in 
Groningen, Heerenveen 

en Zwolle of op…

WWW.WMVEENSTRA.NL
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SPELERS
& STAFF

LEGACY
DANCE TEAM

KEN BROwN

ROSS BEKKERING

NIEK NIEBOER

wILL SULLIvAN

CHASE FIELER

YANNICK FRANKE

SKIP SAMSON

ERIK BRAAL

JASON DOURISSEAU

DEXTER HOPE

ANJO MEKEL

BAS vEENSTRA

GARRICK SHERMAN

24-10-1989

19-08-1987

18-11-1995

15-08-1992

10-06-1992

21-05-1996

31-12-1995

16-05-1971

07-12-1983

30-01-1993

24-01-1958

07-06-1995

18-08-1990

180 cM

203 cM

188 cM

190 cM

203 cM

192 cM

195 cM

196 cM

185 cM

203 cM

210 cM

POINTGUARD

POwER FORwARD/CENTER

SMALL FORwARD

SHOOTING GUARD

POwER FORwARD

SHOOTING GUARD

SHOOTING GUARD

HEAD COACH

SMALL FORwARD

POINTGUARD

ASSISTENT COACH

FORwARD

CENTER

MKS DABROwA GORNICZA

DONAR

DONAR U24

MIAMI REDHAwKS

OURENSE

ROTTERDAM BASKETBAL

APOLLO AMSTERDAM

OBERwART GUNNERS 

‘S. OLIvER BASKETS

ARIS LEEUwARDEN

DONAR

DONAR

DINAMO TBILISI

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 
MICHA HAAN   
MARIJE BIJSTRA  
MYRIAM BIJSTRA  
RENATE vD wEERD 
DENNY vAN vELZEN 
 
CAMERA 
ROGIER DEELMAN 
BERT DEELMAN 
 

COÖRDINATOR  
MEDISCHE ZAKEN 
BERT CORBIÈRE 
 
ORTHOPEDISCH CHIRURG 
MAURITS SIETSMA

Fysiotherapeut 
EDwIN KEIJZER

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

2

6

11 12 20

7 8 9

3 4 5
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‘OvER DRIE JAAR
IN DE NBA’

KEN BROwN

AMBITIES
Ken is een belangrijke schakel in het team van 
coach Braal. “Ik ben de ‘floor general’ van de 
ploeg. De lijnen uitzetten, anderen goed laten  
renderen en zelf acties maken als de wedstrijd 
daarom vraagt. Die rol past me goed, zo heb ik 
de afgelopen jaren ook gespeeld. Dit seizoen past 
goed bij mijn ambities. Ik wil veel ervaring opdoen, 
mij zelf steeds verbeteren en zeker het spelen in 
de Europe Cup is van groot belang. Mijn doel is om 
over drie jaar in de NBA te kunnen spelen”.  
Op de vraag wie zijn grote voorbeeld is hoeft Ken 
niet lang na te denken. “Allen Iverson. Absoluut. 
Wij hebben een vergelijkbare achtergrond en ik  
herken veel van hem als speler en als mens. Hij 
heeft veel bereikt en dat is ook mijn wens. Hij was 
en is recht voor zijn raap en zo ben ik ook. Ik zeg 
wat ik denk en ben altijd eerlijk”.

FIETSEN
Het leven in Nederland bevalt Ken goed. “Ik heb 
nog niet zoveel van Groningen en de omgeving  
gezien maar de mensen zijn aardig en ik vermaak 
me prima. Er zijn een hoop fietsen in deze stad! 
Maar het is denk ik niks voor mij, dat fietsen lijkt 
me veel te vermoeiend en we trainen al heel hard. 
Er valt hier wel heel veel regen maar dat is altijd 
nog beter dan de sneeuw die ik meemaakte in  
Zweden. Toch was mijn periode in Zweden heel 
prettig. Een prachtig land. Ik hoop dit seizoen nog 
veel van Nederland te kunnen ontdekken. Ik ben 
blij dat het internet hier zo goed geregeld is. Wifi 
is voor mij belangrijk want ik heb via Skype en 
Facetime veel en regelmatig contact met familie en 
vrienden. Wat betreft het koken voor mezelf moet 
ik mijzelf nog wel verder ontwikkelen. Ik ben daar 
nog niet zo goed in maar alles is te leren. Wat me 
vooral opvalt als ik het hier vergelijk met Amerika is 
dat alles hier langzamer gaat. Thuis gaat het 24/7 
continu door. Hier is alles kleiner en staat alles  
‘s avonds en ‘s nachts nagenoeg stil”.

EUROPA
Europees spelen is één van de redenen waarom 
Ken naar Groningen is gekomen. “In de Neder
landse competitie zijn er eigenlijk maar drie 
topteams waar het allemaal om gaat. Daarom is het 
heel goed dat wij ons zelf kunnen testen op een 
hoog Europees niveau. Onze tegenstanders zijn  
allemaal goede teams met veel atletische spelers. 
Wil je als team en als speler beter worden dan 
moet je wedstrijden spelen tegen teams die veel 
ervaring hebben. Ik heb er erg veel zin in om in 
de Fiba Europe Cup te gaan spelen en te laten 
zien wat we waard zijn. Daarbij kunnen we de 
Donar fans goed gebruiken. Niet alleen om ons te 
ondersteunen maar ook om de tegenstanders te 
laten merken dat er in Groningen niet zomaar iets 
te halen valt “.

Ken Brown. In Europa speelde hij eerder in Letland, Zweden en Polen. Nu is hij 
de point-guard van Donar. Vijfentwintig jaar, één meter tachtig en zo snel als de 
bliksem. Een speler met een sterk karakter, een eigen mening en overduidelijke 
ambities. “We hebben een goede groep spelers en hebben de afgelopen periode 
vooral gebruikt om aan elkaar te wennen. We geven elkaar positief kritiek  
waardoor we als team ons steeds verder ontwikkelen. Er gaan met dit team nog 
leuke dingen gebeuren”.

‘IK ZEG wAT  
IK DENK EN  
BEN ALTIJD  
EERLIJK’

HINK JAN APOTHEKER

FOTO L: EDwIN KEIJzER

FOTO R: ARNOLD MEIJER
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DE 
BLIJMAKERS. 

TROTS COMMUNICATIESPONSOR VAN DONAR.
STUDIOPARAAT.NL

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. 

EGIS KÖRMEND
FIBA EUROPE CUP

De Hongaarse club is opgericht in 1962. In die 
53 jaar werden er drie kampioenschappen binnen 
gehaald en zes keer de beker gewonnen. Vooral 
de periode van 1993 tot 1998 was voor de club 
erg succesvol. Elk jaar pakten ze een ‘grote’ prijs; 
vijf keer de beker en eenmaal het kampioenschap. 
De laatste jaren gaat het echter wat minder in de 
Körmend Arena (in goed Hongaars: Kormendi Varo
si Sportcsarnok, capaciteit 1800 toeschouwers). 
Geen prijzen meer en na 2012 werd zelfs ook 
niet meer een halve finale gehaald. Het afgelopen 
seizoen eindigde Körmend zelfs op een teleurstel
lende 10e plaats in de competitie (14 teams).

Tijdens onze duik in de historie van de club kwa
men we nog wat bekende namen tegen. In 2008 
speelden ze nog tegen Eiffeltowers Den Bosch in 
de kwalificatie voor de EuroChallenge. In beide 
wedstrijden ging de overwinning toen naar de Bos
sche club, waarmee Körmend uitgeschakeld werd. 

Wanneer we kijken naar (ex) spelers, dan komen we 
in ieder geval twee bekende namen tegen. Aller
eerst die van Darian Townes, de Amerikaan die in 
het kampioensteam van 2010 uiteindelijk vervan
gen werd door Matt Haryasz. In de huidige selectie 
van Körmend zien we in ieder geval één bekende 
vanuit de Nederlandse competitie: de Australische 
Nederlander Josh Duinker. De powerforward is dit 
seizoen nieuw in de selectie van het Hongaarse 
team.

De spelers waar we het meeste van kunnen 
verwachten zijn de veel scorende Amerikaanse 
forward Cole Dickerson, de guard Kendrick Perry 
en de oudLeiden speler Josh Duinker. Het kan een 
voordeel voor de Donar zijn dat coach Erik Braal 
het Hongaarse basketbal goed kent vanuit zijn coa
chingperiode in Oostenrijk. Het team uit Körmend 
is in ieder geval het team waartegen de Groningers 
de grootste kansen op een overwinning hebben. 

BC Körmend is de Hongaarse tegenstander van Donar in de FIBA Europe Cup. Körmend, 
vlak over de grens met Oostenrijk, is een klein Hongaars stadje met nèt iets meer dan 
12.000 inwoners. Ondanks de omvang van Körmend wordt er al aardig wat jaren op 
Europees niveau gebasketbald, hetgeen alles te maken heeft met het bedrijf Egis, een 
groot farmaceutisch bedrijf, dat in Körmend gevestigd is.
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Skip Samson is één van de vele nieuwe gezichten bij de selectie van 
Donar dit jaar. Op een basisplaats hoeft de 19 jarige guard nog niet te 
rekenen, hij zal zich vooral op de trainingen moeten bewijzen en daar 
zijn speelminuten in de wedstrijden verdienen. 

SKIP SAMSON: 

MIJN GROOTSTE 
KRACHT IS MIJN 
wERKLUST

‘ERG MOOI  
DAT BASKETBAL  

ZO LEEFT  
IN GRONINGEN’

4
Skip startte zijn basketballoopbaan op zijn twaalfde jaar bij 
Akrides (IJmuiden). Op de leeftijd van 18 jaar debuteerde hij in 
de eredivisie bij Den Helder Kings. Helaas voor hem ging deze 
club na een half jaar failliet, maar gelukkig kon hij zijn carrière 
voortzetten bij Apollo Amsterdam alhoewel Donar toen ook al in 
beeld was. “In Den Helder had ik het erg naar mijn zin. We had
den zowel bij U24 als Heren 1 goede teams. Helaas was het van 
korte duur. Ik heb geen spijt van mijn keuze om naar Den Helder 
te gaan, heb er veel van geleerd en ben Mike Nahar dankbaar 
dat hij mij een kans heeft gegeven. Na het faillissement ben ik 
met Anjo Mekel in contact gekomen. Vanwege mijn studie ben ik 
toen niet midden in het seizoen overgestapt naar Groningen maar 
heb ik gekozen voor Amsterdam. Het contact is wel gebleven en 
zo kon ik dit seizoen voor Groningen gaan spelen. 

Ik wilde graag bij een eredivisionist spelen waar ik veel kan trai
nen op hoog niveau met goede coaches en spelers zodat ik veel 
kan leren. Bij Donar heb ik dit gevonden. Voor dit seizoen is voor 
mij het belangrijkste doel om mij aan te passen aan het niveau 
van het team”. 

Skip heeft veel vertrouwen in de selectie van Donar. “Ik vind dat 
wij een erg getalenteerd team hebben en ook kan ik het goed 
vinden met alle spelers. We hebben zowel inside als outside 
goede spelers. Ook hebben we een atletisch en snel team dus ik 
denk dat we zeker mee kunnen gaan doen voor de prijzen. Wat 
mijn eigen rol betreft ben ik vooral belangrijk voor de afstands
schoten en verdedig ik zo hard als ik kan. Mijn grootste kracht is 
mijn werklust, dat zal ik zoveel mogelijk laten zien”. 

Het leven en wonen in Groningen bevalt Skip prima. “Het 
spreekt mij aan dat er veel jonge mensen in de stad wonen. De 
mensen zijn erg gastvrij en sympathiek. Wel vervelend zijn af 
en toe de bruggen die open staan wanneer ik naar de trainingen 
fiets. Ik vind het ook erg mooi dat basketbal zo leeft in Gronin
gen en ben de fans dankbaar voor hun support”.
Op de vraag wie zijn favoriete basketbalspeler is hoeft Skip niet 
lang na te denken. “Dat was altijd Ray Allen. Het afgelopen sei
zoen speelde hij vanwege een blessure helaas niet, maar ik hoop 
dat hij dit seizoen er weer bij is. Ik bewonder vooral zijn mentale 
mindset omdat hij altijd veel aan het trainen is en zorgt dat hij 
goed op iedere wedstrijd voorbereid is. Dat streef ik na”.

Wordt Skip Samson de nieuwe Ray Allen van Groningen? Aan 
zijn inzet zal het niet liggen. Hij staat nog aan het begin van zijn 
basketbal carrière; Donar lijkt voor de talentvolle shooting guard 
op het juiste moment op zijn pad gekomen te zijn.
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BEN KAH

FOTO L: ARNOLD MEIJER
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HOOKSHOTS,
SLAMDUNKS
EN 3-PUNTERS!
WIL JE WETEN 
WIE ZE SCOORDEN?

DVHN_Gasterra_programmaboekje(A4).indd   1 07-10-14   11:51

FC GRONINGEN
ENERGY vALLEY TOPCLUB:

Za 17-10-15 18:30 FC GRONINGEN wILLEM II

Do 22-10-15 21:05 FC SLOvAN LIBEREC FC GRONINGEN (EUROPA LEAGUE}

Zo 25-10-15 14:30 NEC FC GRONINGEN

wo 28-10-15 20:45 FC UTRECHT FC GRONINGEN (KNvB-BEKER)

Za 31-10-15 18:30 FC GRONINGEN PEC ZwOLLE

Do 05-11-15 19:00 FC GRONINGEN FC SLOvAN LIBEREC (EUROPA LEAGUE)

Zo 08-11-15 14:30 SC CAMBUUR FC GRONINGEN

Za 21-11-15 20:45 DE GRAAFSCHAP FC GRONINGEN

Do 26-11-15 21:05 OLYMPIQUE MARSEILLE FC GRONINGEN

Zo 29-11-15 14:30 FC GRONINGEN ADO DEN HAAG

Zo 06-12-15 16:45 RODA JC KERKRADE FC GRONINGEN

Do 10-12-15 19:00 FC GRONINGEN SC BRAGA (EUROPA LEAGUE)

Zo 13-12-15 14:30 FC GRONINGEN FEYENOORD

Za 19-12-15 20:45 HERACLES ALMELO FC GRONINGEN

Zo 17-01-16 14:30 FC GRONINGEN FC UTRECHT

vr 22-01-16 20:00 FC GRONINGEN NEC

Di 26-01-16 18:30 wILLEM II FC GRONINGEN

Za 30-01-16 19:45 PEC ZwOLLE FC GRONINGEN

Zo 07-02-16 14:30 FC GRONINGEN SC CAMBUUR

Zo 14-02-16 12:30 FC GRONINGEN AJAX

Za 20-02-16 18:30 AZ FC GRONINGEN

Za 27-02-16 18:30 FC TwENTE FC GRONINGEN

Za 05-03-16 19:45 FC GRONINGEN PSv

Za 12-03-16 20:45 EXCELSIOR FC GRONINGEN

Zo 20-03-16 14:30 FC GRONINGEN vITESSE

Zo 03-04-16 14:30 ADO DEN HAAG FC GRONINGEN

Zo 10-04-16 14:30 FC GRONINGEN DE GRAAFSCHAP

Za 16-04-16 19:45 FEYENOORD FC GRONINGEN

Di 19-04-16 18:30 FC GRONINGEN RODA JC

Zo 01-05-16 14:30 SC HEERENVEEN FC GRONINGEN

Zo 08-05-16 14:30 FC GRONINGEN HERACLES ALMELO

DATUM TIJD THUIS UIT

TEAMFOTO
Bovenste rij:  
Henk Hagenauw (verzorger), Stijn de 
Bruijn (clubarts), Bas Roorda (team
manager), Abel Tamata, Etiënne Reijnen, 
Kasper Larsen, Dino Islamovic,  
Erwin van de Looi (trainer), Dick Lukkien 
(assistenttrainer), Marcel Groninger 
(assistenttrainer).
Middelste rij:  
Bert de Voogd (materiaalman),  
Wouter van den Berg (manueel  
therapeut), Jesper Drost, Johan  
Kappelhof, Danny Hoesen, Hedwiges 
Maduro, Mimoun Mahi, Desevio Payne, 
Robbert de Groot (assistenttrainer), 
Sierd van der Berg (keeperstrainer).
Onderste rij: Lorenzo Burnet,  
Albert Rusnak, Tom Hiariej,  
Michael de Leeuw, Peter van der Vlag, 
Rasmus Lindgren, Sergio Padt,  
Simon Tibbling, Bryan Linssen,  
Jarchinio Antonia, Juninho Bacuna.
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ABIANT LYCURGUS
ENERGY vALLEY TOPCLUB:

ZO 11-10-15 13:00 LANDSTEDE vOLLEYBAL ABIANT LYCURGUS HS 1 TOPSPORTHAL ACHTERHOEK - DOETINCHEM

ZA 17-10-15 20:00 ABIANT LYCURGUS HS 1 INTER RIJSwIJK HS 1 TOPSPORTCENTRUM ALFACOLLEGE

wo 21-10-15 20:00 DRAISMA DYNAMO ABIANT LYCURGUS HS 1 OMNISPORT - APELDOORN

xx 24-10-15 20:00 ABIANT LYCURGUS HS 1 LANDSTEDE vOLLEYBAL TOPSPORTCENTRUM ALFACOLLEGE

za 28-10-15 20:00 RIvO RIJSSEN HS 1 ABIANT LYCURGUS HS 1 REGGEHAL - RIJSSEN

za 31-10-15 20:00 ABIANT LYCURGUS HS 1 KOOTFIN TAURUS TOPSPORTCENTRUM ALFACOLLEGE

za 07-11-15 20:00 PRINS/Cvv ABIANT LYCURGUS HS 1 wEST - vEENENDAAL

za 14-11-15 20:00 ABIANT LYCURGUS HS 1 COOLEN-ALTERNO HS 1 TOPSPORTCENTRUM ALFACOLLEGE

za 22-11-15 15:00 SEESING PERSONEEL/ORION ABIANT LYCURGUS HS 1 TOPSPORTHAL ACHTERHOEK - DOETINCHEM

wo 25-11-15 20:00 ABIANT LYCURGUS HS 1 ARBO ROTTERDAM HS 1 TOPSPORTCENTRUM ALFACOLLEGE

za 28-11-15 19:30 ADvISIE/SSS HS 1 ABIANT LYCURGUS HS 1 DE MEERwAARDE - BARNEvELD

za 05-12-15 14:00 TT PAPENDAL/ARNHEM HS 1 ABIANT LYCURGUS HS 1 vALKENHUIZEN - ARNHEM

wo 09-12-15 20:00 ABIANT LYCURGUS HS 1 DRAISMA DYNAMO TOPSPORTCENTRUM ALFACOLLEGE

za 12-12-15 19:30 LANDSTEDE vOLLEYBAL ABIANT LYCURGUS HS 1 LANDSTEDE SPORTCENTRUM - ZwOLLE

za 19-12-15 16:00 ABIANT LYCURGUS HS 1 RIvO RIJSSEN HS 1 TOPSPORTCENTRUM ALFACOLLEGE

za 09-01-16 20:00 KOOTFIN TAURUS ABIANT LYCURGUS HS 1 KRUISBOOG - HOUTEN

za 16-01-16 20:00 ABIANT LYCURGUS HS 1 PRINS/Cvv TOPSPORTCENTRUM ALFACOLLEGE

za 23-01-16 17:30 COOLEN-ALTERNO HS 1 ABIANT LYCURGUS HS 1 ALTERNOHAL - APELDOORN

za 30-01-16 00:00 ABIANT LYCURGUS HS 1 SEESING PERSONEEL/ORION TOPSPORTCENTRUM ALFACOLLEGE

za 06-02-16 20:00 ARBO ROTTERDAM HS 1 ABIANT LYCURGUS HS 1 ALEXANDER - ROTTERDAM

wo 10-02-16 20:00 ABIANT LYCURGUS HS 1 ADvISIE/SSS HS 1 TOPSPORTCENTRUM ALFACOLLEGE

za 27-02-16 20:00 ABIANT LYCURGUS HS 1 TT PAPENDAL/ARNHEM HS 1 TOPSPORTCENTRUM ALFACOLLEGE

za 05-03-16 19:30 INTER RIJSwIJK HS 1 ABIANT LYCURGUS HS 1 MARIMBAHAL - RIJSwIJK ZH

DATUM TIJD THUIS UIT LOCATIE

TEAMFOTO
Boven: Gerard Smit (trainer), Gino Naarden, Wytze Kooistra, Sander 
Scheper, Dennis van der Veen, Oscar Scholing, Auke van de Kamp, 
Arjan Taaij (trainer)
Onder: Tjerk Dercksen, Just Dronkers, Sam Gortzak, Jay Blankenau, 
Steven Irvin, Chris Voth

NIC./ALFA-COLLEGE
ENERGY vALLEY TOPCLUB:

NIC./ALFA-COLLEGE SELECTIE
Heren: 
Friso Doelman, Tim Flokstra, Sven Müller, Shay Conroy, Douwe Vlot,  
Kevin van Haastrecht, Jesper van Haastrecht, Tom van Os, Jelle Datema,  
Jetze de Jong
Dames: 
Roos Verheugt, Susan Veldstra, Marieke Bongers, Elke Stenvers,  
Femke de Jong, Danique Vervoort, Chantal de Gier, Kylie Wetsema,  
Kirsten Smits, Mirjam Kalisvaart, Anne van der Ploeg, Mirjam Ellens
Coaches: 
Jos Bosma, Ivo Wiebering, Jan Jouke Flokstra
Teammanager: 
Peter Jansen
Krachttraining en verzorging: 
Medisch Centrum Zuid / Pascal Remminga /  
Jitske Hoekstra

Zo 08-11-15 NIC./ALFA-COLLEGE 1 SCO ALFA-COLLEGE - KARDINGERwEG

zo 22-11-15 NIC./ALFA-COLLEGE 1 wAGENINGEN ALFA-COLLEGE - KARDINGERwEG

ZA 12-12-15 NIC./ALFA-COLLEGE 1 OvvO/DE KROON ALFA-COLLEGE - KARDINGERwEG

ZA 19-12-15 NIC./ALFA-COLLEGE 1 SKF ALFA-COLLEGE - KARDINGERwEG

Za 23-01-16 NIC./ALFA-COLLEGE 1 ROHDA ALFA-COLLEGE - KARDINGERwEG

ZA 06-02-16 NIC./ALFA-COLLEGE 1 KCC/DELTA LOGISTIEK ALFA-COLLEGE - KARDINGERwEG

ZA 20-02-16 NIC./ALFA-COLLEGE 1 HvK/ONS EIBERNEST ALFA-COLLEGE - KARDINGERwEG

DATUM LOCATIETHUIS UIT
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Hij hint daarnaar wanneer we hem vragen over zijn overstap naar Donar: ”Het 
contact met Donar is gekomen eerst via mijn agent en daarna gesprekken met 
de coach gehad en toen is het balletje gaan rollen. Ik heb voor Donar gekozen 
omdat het een mooie club is, die altijd voor de prijzen speelt en het is een 
goede situatie om mij verder te ontwikkelen.” 

Dexter is nu 22 jaar, is enig kind in de familie en geboren in Haarlem, maar 
getogen – en woonachtig gebleven – in Hoofddorp. Volgens mensen die het 
kunnen weten is hij een rustige jongen, die wel van gezelligheid houdt. En die 
natuurlijk gek is op basketbal!

Tijdens de oefencampagne viel al op dat hij snel is en in de defensie een  
belangrijke rol speelt. Hij beaamt dat dat zijn sterke punten zijn. ”Mijn schot 
uit de dribbel moet nog beter. Daar ga ik dit seizoen aan werken.” Hij werkt in 
het veld vooral in het teambelang: “Ik zie mijn rol als iemand die energie geeft 
aan het team en leiding geeft, zorgt dat het spel goed verloopt.”

Dexter heeft in Leeuwarden 2 jaar met Erik Braal als coach gewerkt. Hij is 
realistisch over die samenwerking: “Coach Braal is zeker belangrijk bij mijn 
verdere ontwikkeling. Ik heb met hem gewerkt in Leeuwarden en heb daar veel 
aan gehad . Maar je moet zelf ook veel investeren.”

Enkele jaren geleden was Dexter Hope in beeld bij het Nederlands team,  
maar is inmiddels verdrongen door de komst van andere spelverdelers  
(Kloof, Williams). Hij zou graag ooit weer een rol op nationaal niveau willen 
spelen: “Ja tuurlijk, voor je land spelen is het mooiste wat er is!”

Voor nu wil de sympathieke spelverdeler gewoon zijn uiterste best doen om een 
zo goed mogelijke basketballer te worden. “Over 10 jaar hoop ik nog steeds op 
het hoogste niveau wat dan haalbaar is te spelen”, aldus Donars nononsense 
pointguard. 

De tweede pointguard van  
Donar dit seizoen is een bekend 
gezicht. Bij Aris Leeuwarden 
speelde Dexter Hope vier  
seizoenen in dezelfde positie als 
het aankomende. Wel was hij het 
ene jaar prominenter in beeld 
dan het andere. Vorig seizoen 
leek hij zich wat minder te  
ontwikkelen dan daarvoor. 

DEXTER HOPE: 

TOT HET  
UITERSTE GAAN

‘IK ZIE MIJN  
ROL ALS  
IEMAND  

DIE ENERGIE  
EN LEIDING 
GEEFT AAN  
HET TEAM’ ADRIAAN vAN DEN BRINK

FOTO: EDwIN KEIJzER
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SEIZOEN 2015-2016

#TOGETHER



FANATIEK,  
REALISTISCH  

& NUCHTER

Het team van Donar bestaat uit zeer diverse spelers. Daarvan zijn sommigen van 
zichzelf al opvallend, terwijl anderen wat minder de aandacht trekken. Degene die 
het Donar DTL-team niet hebben gevolgd in de laatste jaren zullen hem niet meteen 
herkennen. Voor alle lezers die zich afvragen wie Niek Nieboer is stelt hij zich  
hier voor.
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6Ik ben Niek Nieboer, 19 jaar, geboren en getogen in Groningen. 
Zoon van Rob Nieboer en Laura Schaap, broer van Twan Nieboer. 
Ik kom uit een echt sportgezin, vader is basketbalcoach, moeder 
heeft altijd gebasketbald en is exinternational en broertje speelt 
bij FCGroningen A1. Vanzelfsprekend draait mijn leven dan ook 
alleen maar om sport.

Hoe beschrijven vrienden en bekenden jou, denk je?
Ik hoop natuurlijk alleen maar positief... Als ik moet gokken zou 
ik zeggen sociaal, vriendelijk, goeie gast.

Je was misschien niet altijd de meest opvallende speler in het DTL 
team. Waarom heb je ja gezegd tegen het eerste team van Donar?
Ik zie dit jaar bij het eerste als een kans om veel te leren. Alleen 
in de eerste paar weken al merkte ik direct het verschil met de 
jeugdteams. Er wordt niet alleen fysiek iets anders van je ge
vraagd, maar ook mentaal. Na dit jaar hoop ik sprongen gemaakt 
te hebben als basketballer, maar ook als mens daarbuiten.

Wat zie jij als jouw rol in het team? Ben je niet bang dat je  
‘kanonnenvoer’ bent en alleen op trainingen gebruikt wordt?
Daar ben ik absoluut niet bang voor. Iedereen heeft zijn rol in 
het team en elke rol is belangrijk. Ik ben misschien niet gehaald 
om elke wedstrijd 40 minuten te spelen en 20 punten te maken, 
maar dat betekent niet dat ik niet van waarde ben voor het team. 

Wat vind je zelf je sterke en verbeterpunten?
Ik vind dat ik over het algemeen een slimme speler ben, een  
harde verdediger en een speler met een redelijk schot van  
buiten. Ik moet verbeteren in het aanvallen van de basket,  
mijn dribbelmoves mogen wel wat beter en ik moet ook nog wel 
wat sneller worden.

In hoeverre is coach Braal belangrijk bij de verbeteringen?
Een coach speelt daar natuurlijk altijd een rol in. Maar ik vind 
niet dat je simpelweg een coach de schuld kan geven van gebrek 
aan individuele ontwikkeling. Iedere speler is zelf verantwoorde
lijk om hard te werken en stappen te maken in z’n ontwikkeling; 
een coach kan je alleen helpen om die stappen wat makkelijker 
te maken.

Hoever kun jij komen als basketballer? 
Ik denk dat niemand kan voorspellen hoever die kan komen.  
Ik doe gewoon mijn best om te genieten van het proces en dan 
zie ik vanzelf waar ik uiteindelijk beland.

Je lijkt een speler die het mede van zijn spelinzicht moet hebben. 
Betekent dat ook dat je coaching leuk zou vinden?
Dat heb je goed gezien. Ik ben in de afgelopen jaren ook al een 
beetje bezig geweest met coachen. Ik ben de afgelopen twee 
jaar coach geweest bij het Basketball RTCNoord, dit heb ik even 
op pauze moeten zetten omdat ik daar dit jaar geen tijd meer 
voor heb. Op het moment dat ik weer meer tijd heb, zal ik het 
coachen zeker weer oppakken.

Stippel je een 10-jaar plan uit? Of ben je meer ‘pluk de dag’?
Ik ben absoluut meer van ‘pluk de dag’. Zoals ik al eerder zei, 
het proces vind ik het leukste, waar ik dan uiteindelijk uitkom 
zie ik dan wel. Als ik het maar naar m’n zin heb, dat is het 
belangrijkste.

Een fanatieke maar realistische speler en een nuchtere  
Grunneger, zo zouden we Niek willen omschrijven. En daarbij 
iemand die misschien wel eens een veel belangrijker rol in het 
team zou kunnen (gaan) spelen dan dat wij – publiek – op het 
eerste gezicht kunnen waarnemen. Een speler om in het oog te 
houden!

NIEK NIEBOER ADRIAAN vAN DEN BRINK

FOTO L: ARNOLD MEIJER

FOTO R: EDwIN KEIJzER



7
‘BASKETBAL  
IS MIJ MET  
DE PAPLEPEL  
INGEGOTEN’
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Waarom viel de keuze op Groningen? “Ik wil me blijven  
ontwikkelen en Groningen is natuurlijk echt een basketbalstad. 
Het voelde altijd al goed om in deze mooie hal te spelen.  
Daarnaast doen we mee in de Eurochallenge.” Belangrijke voor
waarde was ook dat Yannick zijn school hier kan afmaken. Hij wil 
in Groningen niet alleen basketballen, maar ook zijn vwo diploma 
halen. “Ik denk dat het wel helpt dat ik hier een Nederlandse 
coach heb, hij begrijpt hoe belangrijk het is om een diploma te 
halen.” 

Basketballen en school combineren is een uitdaging. Franke liep 
meteen drie weken achter vanwege zijn deelname aan het EK. 
En waar de gemiddelde basketballer uitrust op de bank tussen 
trainingen door, zit Yannick in de schoolbanken of maakt hij 
huiswerk. De motivatie is echter niet moeilijk op te brengen. 
“Wanneer je een diploma hebt, dan ben je vrij. Dan kan je overal 
heen.“

De eerste stap naar vrijheid is al gezet, want Franke woont dit 
jaar voor het eerst op zichzelf. “Ik was al wel veel weg met het 
Nederlands team, dus de overgang was niet super groot.” Het 
was wel wennen. “Het voelde eerst helemaal niet als thuis, maar 
nu heb ik er mijn eigen spullen in gezet en word ik blij van mijn 
huis.” Trots laat hij een foto zien van zijn woonkamer en wijst de 
veranderingen aan die hij heeft aangebracht. Een nieuwe stad, 
een nieuwe school, voor het eerst op jezelf wonen. Blijft er wel 
energie over voor basketbal? “Ik heb zoveel passie voor de game. 
En wanneer je progressie bij jezelf blijft zien, dan wil je blijven 
werken. Dan vind je die energie.”

Basketbal zit bij Yannick in de genen. Zijn vader, grootvader én 
zijn moeder speelden in de eredivisie. “Basketbal is mij echt 
met de paplepel ingegoten.” Op driejarige leeftijd had Franke 
voor het eerst een basketbal in zijn handen en keek hij naar 
wedstrijden van zijn vader. “Het helpt wel dat mijn vader ook 
basketbalde. Je hoeft niet zelf alles uit te zoeken, ik kan op 
hem terugvallen. Hij is echt een voorbeeld, hij weet waar hij 
over praat”. Franke en zijn vader trainen vaak samen, maar de 

belangrijkste lessen die hij van hem leert zijn mentaal. “Een 
uitspraak van hem is bijvoorbeeld ‘zelfvertrouwen komt te voet 
en gaat te paard’. Basketbal is een mentale sport. De ene dag 
maak je veertig punten, de andere dag nul. Daar moet je tegen 
kunnen. Niet in paniek raken, maar in een dip gewoon je spel op 
dezelfde manier blijven spelen, dat heb ik allemaal geleerd van 
de oude man.”

De verwachtingen voor dit seizoen zijn voor Donar hooggespan
nen. Maar Yannick bekijkt liever alles van maand tot maand.  
“Ik wil niet te ver vooruit kijken. Ik concentreer me op mijn spel, 
mijn team en op mijn school. Eind mei zullen we zien wat het 
totale resultaat is. Een eerste stap is Groningen leren kennen. 
De guard weet nog weinig over de stad, maar heeft al wel iets 
gehoord over de basketbalcultuur hier. “Ik hoorde dat je hier als 
basketballer gewoon herkend wordt op straat, dat kan ik me echt 
niet voorstellen. In Rotterdam of Amsterdam gebeurt dat nooit. 
Yannick vindt het leuk, maar niet belangrijk. “Ik blijf liever onder 
de radar”. Onder de radar zal dit talent waarschijnlijk niet lang 
blijven. Groningen zou zomaar de opstap kunnen zijn naar een 
sterke competitie in Europa of zelfs de NBA. Want ook al kijkt 
Franke niet graag vooruit, dat is wel zijn ultieme droom.

‘Donar wint slag om Yannick Franke’ zo kopte het Leids Dagblad. Supertalent Yannick Franke kreeg inderdaad 
aanbiedingen van meerdere clubs. Wanneer je naar zijn prestaties kijkt, is dat niet verwonderlijk. De 19-jarige 
Franke scoorde bij Rotterdam vorig jaar gemiddeld 19,64 punten per wedstrijd er werd daarmee topscorer van 
de DBL. Daarnaast kwam hij uit voor het All Star team en werd hij uitverkozen tot Most Valuable Player U23 en 
Most Improved Player van het seizoen 2014-2015. Om het af te maken werd hij ook nog geselecteerd voor het 
Nederlands team en speelde hij mee op het EK. Franke sloot daarom ook wat later aan bij Donar. Veel speeltijd 
kreeg hij overigens niet tijdens het EK. “Ik heb acht minuten gespeeld. Dat hadden er meer kunnen zijn. Als 
basketballer wil je altijd op het veld staan.”  

YANNICK FRANKE: 

PASSIE vOOR 
BASKETBAL

7

SARAH EUwEMA

FOTO L: EDwIN KEIJzER 

FOTO R: ARNOLD MEIJER



DONARMUSEUM
GEEN HEDEN ZONDER vERLEDEN

Zaterdag, 21 januari 1951. Aan het Prinsenhof in de stad komen twaalf 
sportverenigingen bijeen om afdeling Groningen van de Nederlandse Basket
ballbond op te richten. Eén van deze verenigingen is Donar en daarmee is het 
officiële begin van Donar basketbal een feit!

In de bijna zestig jaar die volgen tot 2009 gebeurt een hoop. Spelers komen 
en gaan, de club promoveert naar de Eredivisie, valt terug naar het rayon, en 
komt weer terug in de Eredivisie, kampioenschappen worden gewonnen en 
verloren.

In de zomer van 2009 wordt het DonarMuseum opgericht, om ervoor te zorgen 
dat de historie van Donar bewaard blijft, wat er ook gebeurt. Wat begon met 
een klein aantal shirts groeide in de afgelopen jaren uit tot een enorme  
collectie van kleding, foto’s, video’s, krantenartikelen, medailles, ballen en 
posters. Zoals elk museum een stuk heeft waarvan iedereen denkt “wat moet 
je hier nou mee?” heeft het DonarMuseum dat ook: de gipsvoet van Matt 
Haryasz bijvoorbeeld.

Al dit materiaal is 24 uur per dag terug te vinden op onze website  
DonarMuseum.nl en daarnaast houden we af en toe een expositie zodat de 
collectie ‘in levende lijve’ te zien is voor iedereen.

Mocht u nog materiaal hebben, neem dan alstublieft contact met ons op. Hoe 
groot of klein het ook is, alles is voor het DonarMuseum van waarde! Daarnaast 
is een financiële donatie ook altijd welkom, zodat we al het materiaal in goede 
dozen kunnen bewaren en stellages kunnen bouwen voor exposities. U kunt 
ook kiezen voor sponsoring van bijvoorbeeld een ingelijste poster of een ander 
uniek stuk. Al uw steun is van harte welkom en wordt zeer gewaardeerd.
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Groningen verruilen voor Würzburg was niet gemakkelijk voor  
Jason. “Nee, zeker niet. Ik had hier toch vijf jaar gespeeld en 
mijn vrouw komt hier vandaan, maar achteraf kan ik zeggen dat 
het een goede ervaring is geweest. Würzburg was een leuke stad 
en de club, S.Oliver Baskets, was erg professioneel. Alles was 
goed geregeld en daarnaast hebben we ook sportief een prima 
seizoen gehad”. Het basketbal in Duitsland was niet erg verschil
lend van de stijl zoals de Nederlandse clubs spelen alhoewel het 
volgens Jason wel veel fysieker was. “Ja absoluut. Het verschil 
zat hem met name in het fysieke aspect. De scheidsrechters 
laten daar veel meer toe en dus zie je bijvoorbeeld veel hardere 
screens dan hier in Nederland”. Zijn ervaring in Duitsland heeft 
er ook toe geleid dat zijn eigen spel beter is geworden. “Ik kreeg 
daar vooral aanvallend meer verantwoordelijkheden dan ik hier 
in Nederland gewend was, waar mijn voornaamste taken toch 
defensief waren. Ook heb ik veel aan mijn schot kunnen werken, 
daar heb ik veel op getraind en dat betaalt zich nu goed uit”. 

TERUG NAAR GRONINGEN
Zijn terugkeer naar Donar zorgde in Groningen voor veel positie
ve reacties, iets wat Jason erg goed heeft gedaan. “Echt, ik zeg 
dit niet als een soort standaard antwoord, maar de fans hier in 
Groningen zijn fantastisch. Ik heb hier vijf jaar gespeeld en ups 
en downs meegemaakt en ik heb echt het idee dat de supporters 
de reis samen met mij hebben gemaakt. Ik heb het gevoel dat 
ik een band met de Groningers heb en dat is een heel bijzonder 
gevoel. Sommige fans uit Groningen zijn me zelfs komen opzoe
ken in Würzburg en dat heb ik erg gewaardeerd. Ik vind het dan 
ook fantastisch dat ik nu weer in Groningen kan spelen”. Sinds 
enige tijd bezit Jason de Nederlandse nationaliteit en daar is hij 
maar wat trots op. “Oh ja, dat voelt echt goed. Voor de club is 
het natuurlijk fijn omdat ik als Nederlander op het roster sta en 
ze dus een extra speler uit het buitenland kunnen halen, voor 
mijn vrouw en mij worden ook veel dingen nu een stuk gemakke
lijker. Ook de Nederlandse Basketbalbond moet ik niet vergeten 
te noemen want die hebben me geholpen met de procedure en 
daardoor kan ik nu ook voor het nationale team spelen, daar ben 
ik echt trots op”. 

DONAR
Donar speelt dit seizoen bijna met een compleet nieuw team. 
Dat vraagt aanpassing en flexibiliteit, maar Jason heeft er veel 
vertrouwen in. “We hadden een vrij kort voorseizoen en dan is 
het altijd even wennen aan elkaar maar we hebben een goede 
selectie en, heel belangrijk, de sfeer onderling is erg goed”. Zijn 
eigen rol in het team ziet Jason vooral als ondersteunend. “Het 
begint natuurlijk altijd bij de verdediging en vanaf daar bouwen 
we verder. Ik zal moeten zorgen dat andere spelers goed kunnen 
functioneren. Ken (Brown) zal de bal veel hebben, Chase (Fieler) 
zal de bal veel hebben en ik zal moeten zorgen dat zij in de 
goede posities komen en de ruimte krijgen”. Coach Braal heeft 
op Jason een goede indruk gemaakt. “Ja, zijn stijl is anders dan 
ik gewend was maar ik ben positief over hem. Braal is vooral 
tactisch erg sterk. Daarnaast kan hij goed de sterke kwaliteiten 
van spelers naar boven halen. Hij komt over als een kalme coach 
maar vergis je niet, hij kan ook hard naar je zijn wanneer je niet 
precies dat doet wat hij van je verwacht”.

DE TOEKOMST
Jason zal in ieder geval de komende twee seizoen basket ballen 
in Groningen. Toch denkt hij ook al na over de tijd daarna. 
“Normaal gesproken bekijk ik het van seizoen tot seizoen, maar 
ik ben straks 32 en dichter bij het einde dan het begin van mijn 
basketbalcarrière. Uiteraard zal ik moeten overleggen met mijn 
vrouw, maar ook met mijn gezin in Amerika (Jason heeft een 
zoon die bij zijn moeder in de USA woont). In ieder geval zou ik 
graag bij de basketbalsport betrokken blijven. Ja, misschien wel 
als coach. Of dat in Nederland of in de USA zal zijn kan ik nog 
niet zeggen, dat hangt van veel factoren af”. Wanneer we hem 
vragen of we hem ooit als coach van Donar zullen zien lacht hij: 
“Dat zou mooi zijn. We zullen zien, maar zover is het nog lang 
niet. Het is zeker iets wat op mijn wensenlijst staat”.

JD is terug op het oude nest. Over zijn inzet hoeft niemand te 
twijfelen, over zijn liefde voor de club Donar en de stad Gronin
gen ook niet. En wie weet is hij over een aantal jaren gewoon de 
coach van Donar. Want naast Nederlander is Jason toch vooral 
een Groninger. 

JD 
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BEN KAH 

FOTO: EDwIN KEIJzER

Jason Dourisseau is één van de weinige spelers die we 
niet aan u hoeven voor te stellen. Iedere basketballief-
hebber in Groningen en ver daar buiten kent ‘JD’ die, na 
een tussenjaar in Duitsland, weer terug is op zijn oude 
nest en zijn zesde seizoen in Groningen speelt.

TERUG OP HET 
OUDE NEST

‘IK HEB ECHT 
HET GEvOEL 
DAT IK EEN 
BAND MET DE 
GRONINGERS 
HEB’
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ROSS 
BEKKERING

12
RTC NOORD
BASKETBALL ACADEMY

ANNE vAN DIJK

Om de top te halen in het basketball is het onontbeerlijk veel 
trainingsuren te maken. Om de aansluiting tussen talenten en 
het huidige topbasketball te verbeteren ging in 2011 Basketball 
RTC Noord van start. RTC Noord was een vervolg op de bas
ketballklas van het Werkman College. Daar trainden talentvolle 
basketballers onder leiding van Hein Gerd Triemstra al een 
aantal keren extra per week. Met het opzetten van een Regionaal 
Training Centrum, wat paste bij de landelijke ontwikkelingen van 
sportbonden en het NOC*NSF, krijgen jonge basketballtalenten 
een optimale mogelijkheid geboden om hun talenten en kansen 
te benutten en uit te groeien tot een topspeler. In dit regionale 
opleidingscentrum zijn de ervaringen en kennis van de afgelo
pen jaren gebundeld tot een opleidingsmodel waarbinnen gezin, 
school, sport bij elkaar komen en een driehoek vormen waarbin
nen jonge spelers de kans krijgen het beste uit zichzelf te halen. 
In september 2012 kreeg het RTC het “opleidingskeurmerk” van 
de NBB: Basketball Academy RTC Noord werd de nieuwe naam.

BA RTC Noord werkt nauw samen met de Topsport Talent School, 
het Werkman College in Groningen. Trainingen en lessen worden 
zoveel mogelijk op elkaar afgestemd; de sport staat centraal en 
het lesprogramma past zich aan waarbij het met succes afronden 
van de schoolopleiding een voorwaarde blijft.

Momenteel maken ruim 60 jongens en meiden gebruik van de 
mogelijkheden die het programma biedt. Naast de trainingen 
komen ze in de weekenden uit in de nationale competities op 
het hoogste niveau. Diverse jongens en meiden van het RTC 
Noord spelen mee in de nationale selecties en doen daardoor al 
internationale ervaring op. Het uitgebreide trainingsrooster biedt 
de talenten de mogelijkheid om maximaal 10 keer per week te 
trainen. Voorafgaand aan de lessen op school wordt er drie tot 
vijf keer in de ochtend getraind, op 5 middagen zijn er trainin
gen en op de zondagochtend wordt er een schottraining gegeven. 
Uitgangspunt is dat de leerlingen/spelers uiterlijk om 18.30 u 
met hun programma klaar zijn.

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 trainersstaf beschikt, wordt overgebracht en 
vertaald naar het aanbod aan de jonge talenten. Een keer per 
jaar laten we de talenten middels een internationale trainings
week kennismaken met het basketball en het niveau in een van 
de “voorbeeldlanden” van Europa.

BA RTC Noord is trots op haar trainersstaf. Onder leiding van 
hoofdcoach Anne van Dijk zijn trainers als Bea Vennema, Hein 
Gerd Triemstra, Martin de Vries, Jan Sevinga, Joyce SideriusBol
man, Tom Schonewille, Jack Keijzer en Giorgo Marrale dagelijks 
enthousiast bezig met de ontwikkeling van de talenten. Waarbij 
er uiteraard ook veel aandacht is voor de ontwikkeling van de 
trainers door hoofdcoach Anne van Dijk. Doordat een aantal van 
onze trainers ook actief is bij de nationale selecties weten we 
steeds beter wat er voor nodig is om dit niveau te halen.

BA RTC Noord ontwikkelt zich verder. Diverse spelers maken hun 
entree in hogere teams en in de eredivisie. BA RTC Noord wil 
zich verder blijven ontwikkelen en wil een vaste waarde zijn in 
het opleidingstraject naar de basketballtop. 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 is een opleidingstraject voor jonge basketballers. Om de aansluiting tussen talenten en 
het huidige topbasketball te verbeteren ging in 2011 Basketball RTC Noord van start. Met het opzetten van een Regionaal 
Trainings Centrum, wat paste bij de landelijke ontwikkelingen van sportbonden en het NOC*NSF, krijgen jonge basketball-
talenten een optimale mogelijkheid geboden om hun talenten en kansen te benutten en uit te groeien tot een topspeler. In 
september 2012 kreeg RTC Noord de status van Basketball Academy van de NBB.

Om alvast te “ruiken” aan het BA RTC Noord, kunnen kinderen 
tot 13 jaar komen trainen op de basketballschool van het  
BA RTC Noord op zondagochtend in sporthal Vinkhuizen te  
Groningen, van 10.00 uur tot 11.30 uur. Hier wordt onder 
leiding van de BA RTC trainers, iedere zondag getraind op het 
verbeteren van de basistechnieken. Bijna alle BA RTC Noord 
spelers en speelsters hebben een of meerdere jaren deelgeno-
men aan de basketballschool op zondag!

FOTO: EDwIN KEIJzER
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Hoe openhartig hij op twitter is, zo terughoudend 
en verlegen is hij tijdens het interview. “Ik dacht 
dat dit weer een erg ongemakkelijke twintig  
minuten zouden worden, maar het valt alles mee”, 
geeft hij naderhand toe. Hij heeft geen spijt van 
zijn vroegere tweets, maar noemt het wel ‘een 
learning experience’. Vanzelfsprekend heeft hij er 
uitgebreid over gesproken met de technische staf 
van Donar en uitgelegd hoe het zo gekomen was. 
“Veel van mijn tweets kwamen voort uit heimwee. 
Ik rook geen wiet en drink ook weinig, dat was 
allemaal onzin.”

Op twitter beschrijft hij zichzelf als een Mediocre 
Professional Basketball Player. Wanneer je naar 
zijn carrière kijkt, is dit wel een heel bescheiden  
typering. Hij speelde college basketbal voor  
Michigan State en stapte later over naar het Notre 
Dame College of Ohio, waar op hoog niveau wordt 
gebasketbald. Daarna speelde hij in de sterke  
competities van Polen en Georgie.

Een middelmatige speler is Sherman dus niet, 
maar hij stelt wel een ander soort basketbalspeler 
te zijn. “Ik ben geen typische basketballer. Ik ben 
gereserveerder en kalmer.” Zijn kalmte kan te  
maken hebben met het feit dat Sherman per dag 
een half uur probeert te mediteren. “Ik ga dan 
gewoon liggen op een matras op de grond en zet 
‘white noise’ aan, daarvan raakt je hoofd leeg. 
Sherman is gewend aan rust. Hij groeide op in 
Kenton (Ohio), een klein plaatsje met slechts 
3000 mensen in the county. Hij twittert hierover: 
Can take me out of the country but can’t take the 
country out of me…

Na zijn basketbalcarrière zal Sherman weer  
terugkeren naar zijn geliefde country. Hij wordt 
boer op een varkensboerderij. “Ik ben de zevende 

generatie Shermans die dit gaat doen”, vertelt hij 
trots. “Ik wist vanaf mijn veertiende dat ik dit zou 
gaan doen. Zo lang mogelijk professioneel basket
ballen en vervolgens de boerderij van mijn vader 
overnemen.” Sherman kijkt uit naar dit moment. 
“Ik hou van het buiten zijn, er is altijd iets te doen 
en I just love being home. Of zijn vriendin een 
leven als boerin ook ziet zitten, weet hij niet zeker. 
“Maar uiteindelijk wil ik daar wel wonen met mijn 
vrouw, kinderen en hond.”

‘Wow! Has been a really awesome response to my 
signing, thank you #Donar fans! Really excited to 
play in front of such great fans’, twittert Sherman 
voordat hij naar Groningen komt. En we hebben 
hem nog niet teleurgesteld. Het Ommeland doet 
hem denken aan zijn geboorteplek, de mensen 
zijn vriendelijk en hij kan het goed vinden met zijn 
teamgenoten. Controversiële tweets vanuit heim
wee hoeven we dan ook niet meer te verwachten. 
Al roept hij wel bij deze alle basketbalfans om hem 
te volgen op twitter: @gsherm11. Je zal je niet snel 
vervelen.

De vooraf meest spraakmakende speler van dit jaar is zonder meer center Garrick Sherman. Niet vanwege zijn 
omvang: 2.10 bij een gewicht van 116 kilo, maar vanwege zijn controversiële tweets. Zijn twittergedrag was op 
zijn zachtst gezegd niet passend voor een professionele basketballer. In wat beschreven wordt als een drunken 
rant ging hij op 28 mei vol in de aanval tegen de NCAA, werelds grootste organisatie op het gebied van college- 
en universiteitssport. Hij noemde de organisatie een joke en maakte hun drugstesten belachelijk. Zo stelde hij 
dat hij ooit in een condoom plaste zodat een teamgenoot een drugstest kon doorstaan. Daarnaast beweerde hij 
dat veel college athletes wiet roken. Om zo nog een tijdje door te gaan. Deze tweets zorgden voor veel ophef in 
de Amerikaanse media.

GARRICK SHERMAN: 

EEN BOER  
IN GRONINGEN

GARRICK SHERMAN

‘IK BEN GEEN TYPISCHE  
BASKETBALLER. IK BEN  
GERESERvEERDER EN  
KALMER’

SARAH EUwEMA

FOTO L: ARNOLD MEIJER

FOTO R: EDwIN KEIJzER



BAS  
vEENSTRA
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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. Je ontvangt elke maand onze digitale nieuwsbrief, met daarin alle laatste nieuwtjes, prijsvragen en een interview met één van de spelers.En natuurlijk 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 lineup. Tijdens de opkomst van de spelers loop je met de cheerleaders en onze mascotte Thunder mee het veld op. Alle spelers begroeten je vervolgens met een high five als zij het veld op komen.

KINDERFEESTJES 
Naast lid worden van de JuniorClub kunnen kinderen ook hun kinderfeestje 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 emailadres. Dan krijg je je pasje snel thuis gestuurd. We hopen je gauw te verwelkomen als lid van JuniorClub!
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Het is Sullivan’s rookie year. Een jaar dat door veel 
basketballers als zwaar wordt ervaren: voor het 
eerst alleen in het buitenland, zonder vrienden of 
familie. De ontspannen Sullivan lijkt hier totaal 
geen last van te hebben. “Het is hier the perfect 
situation. De club is professioneel en alles is  
goed geregeld. Ik vind het ook fijn dat er veel  
Amerikanen spelen die het allemaal al hebben  
ervaren. Zij weten hoe je je rookie year tot een 
succes kunt maken.”

De meeste wijze raad krijgt Will van captains Ross 
Bekkering en Jason Dourisseau. Het belangrijkste 
advies? “Be professional. Dit is je baan, werk hard 
en kom op tijd. Wanneer je je zo opstelt en geen 
ego hebt, kun je een lange professionele carrière 
hebben.” Of dat zal gebeuren, laat Sullivan afhan
gen van dit jaar. “Ik stap er met een open mind in. 
Als het goed bevalt wil ik dit wel langer doen. Maar 
het kan ook zijn dat ik het na deze ervaring goed 
genoeg vind. Ik heb een diploma in finance en wil 
uiteindelijk bij een bank gaan werken.”

We zullen dit jaar waarschijnlijk elke wedstrijd van 
Will Sullivan kunnen genieten op het veld. Op zijn 
Miami college in Ohio houdt hij het record van 
minst gemiste wedstrijden. Hij miste er in vier jaar 
geen één. “Ik ben weinig ziek en heb nooit een 
echte blessure gehad. Toen ik me bewust werd dat 
ik bijna het record brak, heb ik wel eens door pijn 
heen gespeeld. Toen kwam mijn competitiedrang 
naar boven.”

Deze drang naar competitie komt voort uit het 
gezin waarin Will opgroeide. “Ik heb vijf broers en 
zussen waarmee ik weinig in leeftijd scheel.  
We zijn binnen zeven jaar geboren. We waren altijd 
tegen elkaar aan het opboksen. We hielden sport
wedstrijdjes in de achtertuin en het ging zelfs zover 
dat we wedstrijdjes hielden wie het eerste klaar 
was voor bedtime”, vertelt hij lachend.

De wedstrijdjes binnen zijn familie kunnen in  
Groningen gewoon worden doorgezet, want een 
groot deel van zijn familie komt hem opzoeken.  
Van heimwee is zo nog geen sprake. Daarnaast 
voelt Groningen als een warm bad. “Iedereen wil je 
hier helpen, weten waar je vandaan komt, iedereen 
is gewoon zo aardig.” Toch zijn er wel wat kleine 
culture shocks in Groningen. “De clubs zijn hier zo 
laat open, ik ben niet gewend om door te kunnen 
gaan tot laat in de ochtend. En overal zijn fietsers. 
Dat is wel oppassen in de auto.” Over komend sei
zoen kan Will nog weinig zeggen. “Ik heb nog geen 
wedstrijd gespeeld in de competitie, dus ik ken het 
niveau niet. Maar het team is hecht, “no big ego’s 
and very competitive. A perfect fit.”

De 23-jarige Amerikaan Will Sullivan werd als laatste toegevoegd 
aan de selectie van Donar. De 1.90 lange shooting quard hoefde 
niet lang na te denken over het aanbod van de club. “Een goede 
vriend van mij, Will Felder, speelde vorig jaar voor Leiden.  
Hij was was vol lof over Groningen en vertelde dat Donar het 
zwaarste team was om tegen te spelen. Dat trok mij wel aan.”

wILL SULLIvAN: 

ROOKIE ZONDER 
HEIMwEE

‘HET TEAM IS 
HECHT. NO BIG 
EGO’S, vERY  
COMPETITIvE. 
A PERFECT FIT’

SARAH EUwEMA

FOTO: EDwIN KEIJzER
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178 CM / 29-07-95
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184 CM / 17-06-94

5
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SCHLICHTER
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TIM  
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8
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190 CM / 04-12-97

9
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NIEBOER

190 CM / 18-11-95

10
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SAMSON

195 CM / 31-12-95

11

FORwARD
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vEENSTRA

195 CM / 12-07-99
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202 CM / 21-09-95
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202 CM / 01-06-96

14
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204 CM / 26-06-92

15

FORwARD
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TRYPAS

190 CM / 26-04-96
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SCHULTZ

183 CM / 23-09-96

X

GUARD

TOM
wAMMES

193 CM / 17-06-96

X

STAFF
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COACH 
ANJO MEKEL 
 
ASSISTENT COACH 
BART PRAK 
 
ASSISTENT COACH 
MARIT SIERSEMA
 
SCOUT
LINDA HOFMANN

SPEELSCHEMA

DTL CUP

ZO 11-10-15 12:30 DONAR BASKETBALL STARS wEERT wILLEM ALEXANDER SPORTCENTRUM

vr 16-10-15 19:00 LANDSTEDE BASKETBAL DONAR TOPSPORT CENTRE COURT - ZwOLLE

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

vr 06-11-15 21:00 DONAR UBALL vINKHUIZEN

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

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

za 13-12-15 16:00 ROTTERDAM BASKETBAL DONAR ALEXANDERHAL - ROTTERDAM

vr 18-12-15 21:00 DONAR SPM SHOETERS DEN BOSCH vINKHUIZEN

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

vr 22-01-16 19:30 BASKETBALL STARS wEERT DONAR MOESEL - wEERT

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

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

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

zO 06-03-16 19:30 DONAR HARLEM LAKERS wILLEM ALEXANDER SPORTCENTRUM

zO 13-03-16 20:00 Bv ARIS DONAR KALvERDIJKJE - LEEUwARDEN

zO 03-04-16 19:30 SPM SHOETERS DEN BOSCH DONAR DE HAZELAAR - ROSMALEN

NNB - ZZ LEIDEN DONAR LEIDEN

NNB - DONAR ROTTERDAM BASKETBAL GRONINGEN

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

NNB - HARLEM LAKERS DONAR -

DATUM

DATUM

TIJD

TIJD

THUIS

THUIS

UIT

UIT

LOCATIE

LOCATIE



CHASE 
FIELER
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“It has been a great summer”, aldus de sympathieke Fieler. Hij had zijn hu
welijksaanzoek al een jaar geleden gepland. Op een mooi strand en in aanwe
zigheid van beide families vroeg hij zijn college girlfriend ten huwelijk. “Ik had 
letters gemaakt van foto’s van onze relatie door de jaren heen. Onze familie 
hield deze letters omhoog en daarin stond “Will you marry me” geschreven. 
In het zand lag een hart van rozenblaadjes, a bit cheesy maybe, grapt Chase. 
Hoewel hij nog maar 23 is, vindt hij zichzelf niet te jong om verloofd te zijn. “I 
know I don’t want to be with anybody else”. Ze passen goed bij elkaar volgens 
Fieler. Beiden sportief, zijn vriendin speelt op hoog niveau volleybal, en ze 
komen uit een zelfde soort traditionele familie. 

Fieler is ‘a man with a plan’.  De verloving zal twee jaar duren, de cateraar 
en de locatie zijn al geboekt. Daarna zal zijn verloofde bij hem gaan wonen in 
Europa, wanneer hij daar nog speelt. Vanuit hun christelijke achtergrond willen 
ze dit pas doen wanneer ze getrouwd zijn. “Het is ook wel zo dat dit een ge
makkelijke beslissing is aangezien ik nu in het buitenland basketbal en zij nog 
ervaring als verpleegster op wil doen in Amerika”, vertelt Fieler. Chase wil nog 
minimaal drie jaar professioneel basketbal spelen, maar het liefst nog zo lang 
mogelijk. De plannen voor de tijd daarna zijn ook al gemaakt.

“Ik heb business gestuurd en wil graag een sport facility gaan runnen in my 
home town. Ik ken de mensen die het nu runnen erg goed en ze hebben al 
toegezegd dat ik de zaak kan overnemen wanneer zij met pensioen gaan. Ik 
verzorg daar nu al summer camps en train er ook zelf wanneer ik thuis ben. Ik 
heb alles inderdaad al goed gepland”, vertelt Fieler lachend.

Volgens Chase Fieler is het feit dat zijn leven zo soepel volgens planning 
verloopt ook een kwestie van geluk. “It just all comes together”. Toch heeft hij 
er zeker ook hard voor gewerkt. Vanaf zijn zevende speelt hij al basketbal en 
wist hij dat hij professioneel wilde basketballen. Zijn vader zei dat dat on
waarschijnlijk was, maar hij zette door. Waarom is het hem wel gelukt, terwijl 
het voor zovelen bij een droom blijft? “Je moet hard willen werken en vooral 
unselfish zijn. Je moet niet in je eentje 20 punten willen scoren wanneer je 
achterstaat, je moet als team spelen.”

Over het team is Fieler erg enthousiast. Hij roemt de mix van ervaren en jonge 
spelers met talent. “It just has to come together”. Dankzij de vele Amerikanen 
in het team, waarvan de meesten ook getrouwd of verloofd zijn, voelt Fieler 
zich erg thuis. Daarnaast is hij blij met het engels van de Groningers en the 
international food section bij de Jumbo. Voor een plan voor volgend seizoen 
is het zelfs voor Fieler nog te vroeg. Wel weet hij dat hij zich kan verbeteren 
dankzij de sterke Europese competitie. Daarnaast hoopt hij een beter beeld te 
krijgen van de verschillende teams in Europa. Zodat hij volgend jaar wederom 
een goede keuze in zijn leven kan maken. 

Het is een goed jaar voor Chase Fieler. Afgelopen seizoen won de 
forward met zijn Spaanse team Ourense het kampioenschap van 
de tweede divisie van Spanje. Deze zomer kocht hij een auto en 
maakte een mooie reis met zijn vriendin. Aan het einde van deze 
reis was zij niet langer meer zijn vriendin, maar zijn verloofde.

A GOOD YEAR

IT JUST  
ALL COMES  
TOGETHER
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ANJO
MEKEL
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ASvEL LYON vILLEURBANNE  
EEN HISTORISCHE ONTMOETING

FIBA EUROPE CUP

Een fusieclub uit 1948 van AS Villeurbanne en l’Eveil Lyonnais met 
een rijke geschiedenis, dat is het team dat als eerstgeplaatste in de 
poule belandde. Wanneer u dit team aan het werk ziet, realiseert u 
zich dan dat deze club ook al de tegenstander van Donar was in het 
allereerste jaar dat de Groningers Europees mochten spelen. 

Toen, in 1974, hadden de mannen uit de tweede stad van 
Frankrijk dé ster uit de Franse basketbalhistorie aan boord. Alain 
Gilles, overleden in 2014, was niet alleen het clubicoon, hij was 
ook Monsieur Basket van het hele land. Misschien niet toevallig 
waren die jaren  de jaren zestig en zeventig  ook de gouden ja
ren van de club. En nu, in 2015, is de clubvoorzitter al net zo’n 
iconische held van het Franse basketbal: Tony Parker. Hij is ook 
de naamgever van het opleidingsinstituut van de club, de Tony 
Parker Academy; een teken dat de jeugd serieus wordt genomen 
in Lyon.

ASVEL had destijds ook een van de eerste Amerikanen van 
Frankrijk aan boord: Bob Purkhiser. Deze sterren, samen met 
hun meer dan behoorlijke “support cast”, hadden ruim voldoen
de capaciteiten om NN Donar vroegtijdig uit het Europese toer
nooi te kieperen. Donar stelde daar zijn sterren Fred DeVaughn, 
Miško Çermak, Arend Jan Julius en Ton Nederhoed tegenover, 
maar bijvoorbeeld ook Leo Wubbolt en Jos Timmer. Donar bood 
in de thuiswedstrijd krachtig partij aan de Fransen, die het duel 
misschien wel niet helemaal serieus namen. Een van de twee 
scheidsrechters, de Belgische heer Spreutels, leek het ook een 
aardige gedachte dat Donar als sympathiek clubje de heen
wedstrijd met een klein verschil winnend zou afsluiten. Enkele 
tamelijk gênante beslissingen in Gronings voordeel later was het 
inderdaad een feit: met 9082 in gedachten kon het Groningse 
publiek met enige trots en verwachting uitzien naar de daarop
volgende uitwedstrijd. Deze ging natuurlijk ruim verloren (8764) 
en Groningen had even kennisgemaakt met de wijze waarop 
zaken in het internationale basketbal werden geregeld.

Op het hoogste niveau is de laatste vijf jaar niets meer gewonnen 
in Lyon. Geen Beker, landskampioenschap of Europese prijzen. 
En dat steekt natuurlijk. Vorig seizoen haalde ASVEL de vijfde 
stek in de eindstand, maar werd in de kwartfinale tamelijk roem

loos uitgeschakeld door Le Mans. Wel mocht de ploeg optreden 
in de Euroleague, maar kwam niet verder dan de eerste poule
fase, nét een treetje boven Artland Dragons, maar onder bijvoor
beeld Cantu en Oostende.

De coach was en blijft J.D. Jackson, een Canadees die in 
Frankrijk als speler en coach jaren voor Le Mans actief was. Het 
huidige team bestaat naast de Franse inbreng uit 5 Amerikanen 
en een Australier, misschien wel de bekendste speler door zijn 
optredens in het Australisch nationale team: David Andersen. 

De Amerikanen zijn de eerstejaars pointguard DJ Newbill en de 
ervaren guard Trenton Meacham. De atletische shooting guard 
David Lighty was er vorig jaar ook bij, evenalsde PF Ahmad Ni
vins, een belangrijke pion in het veld. Nieuw is de center Darryl 
Watkins. Hij lijkt vooral aangetrokken om zijn verdedigende 
kwaliteiten als rebounder en shotblocker.

Franse inbreng komt onder meer van twee talentvolle power 
forwards: Livio JeanCharles (gedraft door de Spurs, maar bij AS
VEL gebleven) en Alexandre Chassang, die wellicht tegen Donar 
ook zijn minuten kan maken.
De lange guard Nicolas Lang, die overkwam van ParisLevallois, 
lijkt vooral een rol te krijgen als driepuntsschutter (40%!).

In de voorbereiding deed de ploeg het goed. ASVEL speelde 
bijvoorbeeld drie maal tegen de Franse kampioen Limoges en 
won eenmaal. Ook zeer aansprekend waren de winst op Unicaja 
Malaga en Partizan Belgrado. We mogen er dus van uit gaan dat 
ASVEL (wederom) gaat voor de winst in Frankrijk. Als groeps
hoofd zijn de Lyonnais zwaar favoriet in onze groep. Vermoedelijk 
leeft in Villeurbanne ook de wens en hoop om de Europe Cup te 
winnen.

De kansen tegen ASVEL moeten voor Donar dan ook niet al te 
hoog worden ingeschat. Er is een superdag van Donar of een 
offday van ASVEL nodig om de Fransen te kunnen verslaan.
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Die twaalf deelnames kunnen eigenlijk eenvoudig worden samengevat wanneer  
er alleen wordt gelet op de resultaten: “ Bijna”  wanneer het glas halfvol is, 
“net niet” wanneer het als halfleeg wordt beschouwd. In al die jaren is de 
Groningse afvaardiging nooit verder gekomen dan een achtste finale, dan wel 
de groepsfase. Voor de trouwe Donarvolgers valt er echter veel meer te melden, 
omdat iedere ontmoeting z’n eigen verhaal heeft.

De allereerste deelname van Donar aan de Koraccup, genoemd naar de des
tijds beroemde en door een ongeluk omgekomen Joegoslavisch international 
Radivoj Korac, speelde zich af in Ettelbrück. De plaatselijke club BBC Etzella 
Ford was op voorhand natuurlijk al veroordeeld tot een rol als kanonnenvoer. 
Deze taak voerden de Luxemburgers naar volle tevredenheid uit. Met 78110 
en 12968 was het niveauverschil tamelijk duidelijk te noemen.
In de achtste finale moest Donar het opnemen tegen het gerenommeerde  
ASVEL Villeurbanne. ASVEL, toen al en nu nog steeds een grootheid in het 
Europese basketbal, was met een lichtjaar afstand favoriet. Donar toonde zich 
in de eerste thuiswedstrijd echter helemaal niet bang en met 9082 mocht 
Nationale Nederlanden Donar zich één week lang rijk rekenen. Natuurlijk 
maakten onze lokale helden in de return op 3 december geen schijn van kans. 
De eindstand 8764 was helder.

Pas in 1981 mocht Nationale Nederlanden Donar weer een gooi doen naar  
Europese roem en weer strandde het in de tweede ronde. In ronde één was 
Solent Stars nog het slachtoffer. Hoewel Donar toch flink uitgepakt had met 
10777, maakten de Britten het nog wel spannend in de return. Thuis in 
Southampton ging het scoren toch wat makkelijker, getuige de 105 punten 
die de Engelsen erin smeten (verdedigen was destijds niet heel erg in zwang). 
Gelukkig konden de Noorderlingen daar 92 tegenover stellen.
Het was inmiddels november en de volgende opponent wachtte in de coulissen: 
Cotonificio de Badalona. Deze club werd korte tijd gesponsord en bracht het 
zelfs tot de finale om het landskampioenschap; twee jaar later hield de financi
ele steun op en daalde club tot het laagste niveau af – precies dezelfde situatie 
als die van Donar dus. De Catalanen waren op voorhand the team to beat – het 
niveau van het Spaans basketbal lag toen al duidelijk hoger dan het Nederland
se. Des te verrassender was het dat Donar (met het latere kampioensteam) de 
thuiswedstrijd brutaal won met 10482. Heel basketballend Groningen was in 
rep en roer, want dit was een prestatie van formaat. De euforie was een week 
later echter weer teruggebracht tot Groningse nuchterheid. Met 107 tegen 83 
hielden de Catalanen nèt genoeg over voor de winst.

Het jaar daarop was het meest aansprekende in de hele Groningse Europese 
historie. Met de voorgaande deelnames nog in het geheugen, maakte niemand 
zich illusies over de kansen van Donar in Europa. Tuurlijk, de winst tegen het 
Noorse Ammerud (56106 en 11667) was aardig. Maar toen de volgende 
tegenstander uit de bokaal kwam was duidelijk dat leuk meedoen het maximaal 
haalbare was. Maccabi Tel Aviv heette die opponent en dat was het team van 
Mickey Berkovich, van Lew Silver, van Aulcie Perry en niet te vergeten “het 
beest” Earl Williams. Berkovich werd later verkozen tot een van de 50 beste 
Europese spelers in de geschiedenis. Toch had men het meest ontzag voor 
Williams. ExNBA, dik twee meter lang èn breed, maar vooral zijn reputatie als 
harde speler snelde hem vooruit. En daar moesten “onze” Martin de Vries en 
Rob van Essen dan tegen spelen. Een vrijwel onmogelijke opgave, zo leek het. 
Maar coach Bill Sheridan had gezien dat run and gun het geliefde spelletje was 
van de Israeli. Rebound door Williams of Silver, snelle outlet naar Berkovich  
en weer twee puntjes in de knip. Donar stelde daar slowmotion basketbal  
tegenover. Lange aanvallen (30 seconden destijds) en een geduldige schot
keuze waren het recept. En het werkte. De Israëlische fast break kwam er 
nauwelijks uit en de zes man die Donar gebruikte wonnen de wedstrijd,  
reboundend(!) én scorend: 7669. Dat de return in Tel Aviv een kansloze  
aangelegenheid werd (8868) deerde helemaal niemand.

Sinds november 1974, nu ruim 40 jaar geleden, 
neemt Donar in al z’n gedaanten deel aan wedstrijden 
op diverse Europese niveaus. Natuurlijk was Donar er 
niet in al die jaren bij; de Groningers kwalificeerden 
zich lang niet altijd of maakten geen gebruik van de 
geboden mogelijkheid. Tot nu toe was Donar 12 maal 
van de partij, speelde daarin 81 wedstrijden en won 
er 19. Dit seizoen is dus de 13e editie van “Donar in 
Europa”. 

BIJNA
DE EUROPESE 
GESCHIEDENIS 
vAN DONAR

vGNN DONAR - TEL AvIv (‘91-’92)

De vierde maal dat (VGNN) Donar deelnam waren de verwach
tingen zeer laag. In de competitie van 1991 ging het tot dan toe 
best goed, maar direct al te moeten aantreden tegen Vojvodina 
Novi Sad (toen nog Joegoslavië) was te veel van het goede.  
Dat bleek, want twee kansloze nederlagen waren het resultaat.

Het geduld van Groningen werd (weer) op de proef gesteld  
met negen jaar wachten op revanche. Slachtoffer van die wraak
oefening zou het Zwitserse ABV Lugano moeten worden. Het 
alpenland stelde immers op basketbalgebied niet heel veel voor. 
Na de uitwedstrijd (8673) leken er nog kansen voor (MPC) 
Donar. De thuiswedstrijd toonde echter ondubbelzinnig aan wat 
we diep in ons hart wel wisten. De uitslag was 6178 en de 600 
toeschouwers dropen af, teleurgesteld en met beide voeten diep 
in de Grunneger klei.

Nieuwe kansen waren er een jaartje later. Athlon Ieper was geen 
hoogvlieger in België, maar dat was desondanks ruim voldoende. 
De uitslagen 7088 thuis en 7672 uit lieten weinig ruimte voor 
twijfel.

Het meest succesvolle seizoen is misschien wel 20042005. 
Onder leiding van Ton Boot mocht de club als MPC Capitals 
de ULEB Cup in, speelde dat seizoen tien wedstrijden en won 
er toch nog drie. Er waren nog kansen in de laatste thuiswed
strijd om de volgende ronde te halen, maar een stunt tegen het 
Franse Cholet zat er nèt niet in (7274). Het daaropvolgende jaar 
beklemtoonde Ton Boot nog maar eens dat hij graag Europese 
wedstrijden wilde spelen. Desgevraagd spuwden zijn ogen vuur 
bij de suggestie dat hij die ontmoetingen eigenlijk liever niet zou 
spelen. Zijn team speelde in zijn geest. De als onmogelijk  

betitelde tegenstanders Slask Wroclaw, Maroussi en Hapoel Tel 
Aviv konden geen grote uitslagen maken; sterker nog: De laatste 
twee ontmoetingen (Tel Aviv uit, Maroussi thuis) werden brutaal
weg door MPC Capitals gewonnen. Een spectaculaire prestatie, 
die geen tweede ronde opleverde, maar wel veel goodwill kweek
te bij de Euroleague organisatie waar het ULEB toernooi onder 
ressorteerde. Niet alleen de goede prestaties, maar zeker ook 
de grote publieke belangstelling, de mooie accommodatie en de 
perfecte organisatie maakten indruk in Barcelona.
Dit beeld werd nog maar eens bevestigd in 20072008. Twee 
van de tien wedstrijden gewonnen (Charleroi en Hemofarm Vrsac) 
was natuurlijk niet wereldschokkend, maar de organisatie liep 
weer op rolletjes en dat was weer een plusje achter de naam 
Groningen. Opvallend waren de wedstrijden tegen het Turkse 
Galatasaray. De thuiswedstrijd leverde Martiniplaza enkele hon
derden kapotte stoeltjes op, omdat niemand wist dat het goed 
gebruik was dat de roodgele brigade de hele 40 minuten op 
de stoeltjes staat te dansen en te zingen. Groot was dan ook de 
verbazing toen de meegereisde Groninger supporters in Istanbul 
constateerden dat ook daar vele stoeltjes waren geruïneerd.

In 2010 mocht GasTerra Flames als eerste Nederlandse bas
ketbalclub in de geschiedenis met een wildcard uitkomen in de 
voorronde van de EuroLeague, hetgeen alles te maken had met 
de plusjes achter de naam Groningen. Met UNICS Kazan als op
ponent sloegen de Flames zeker geen modderfiguur maar victorie 
was toch een brug te ver. 7284 werd het in Plaza; in het verre 
Kazan hield men de schade beperkt tot 7863. Flames streed 
verder in de Eurocup, waar het nog één wedstrijd wist te winnen 
van Bennett Cantu. De Russen van Kazan haalden de Euroleague 
ook niet, maar werden wel de winnaars van de Eurocup. 

Het jaar 2011 liet een ander beeld zien. GasTerra Flames was 
eigenlijk in alle zes Eurocup wedstrijden kansloos. Litouwse, 
Tsjechische en Griekse tegenstanders waren telkens te sterk. Een 
aardig detail is dat de pers in Thessaloniki zich hogelijk verbaasd 
toonde dat de club Flames niet het eigendom was van een of 
andere rijke Nederlander, maar een zelfstandige organisatie.

De laatste deelname  in de EuroChallenge  vond plaats in 
2013. Dit toernooi werd feitelijk verloren in de laatste secon
den van de eerste uitwedstrijd in Aalst. Nadat de Groningers op 
spectaculaire wijze een verlenging hadden afgedwongen, was 
onervarenheid de oorzaak dat het in de laatste aanval toch mis 
ging. Het seizoen eindigde vreemd genoeg met een klaterende 
winstwedstrijd. Tegen het veel sterker geachte Pallacanestro  
Reggiana schoten de GasTerra Flames uit hun slof met 85
60, waarbij moet worden aangetekend dat de Italianen zich al 
geplaatst hadden voor de tweede ronde en wat blessures kenden. 
Flames daarentegen was al uitgeschakeld en kon dus vrijuit 
spelen voor de eer en deed dat met verve. De laatste winst op 
vreemde bodem dateert ook van dat seizoen: op 3 december 
2013 versloeg de ploeg van coach Ivica Skelin het Finse KTP  
in Kotka.

12 seizoenen, 12 keer Bijna. Dit keer helemaal?

vGNN DONAR - TEL AvIv 
(‘91-’92)

FOTO’s: DONARMUSEUM.NL
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SUPPORTERS 
vERENIGING 

DONAR
De Supportersvereniging Donar 
is de officiële vertegenwoor-
diging van de fans van Donar.  
De vereniging behartigt de  
belangen van haar circa 300 
leden en die van alle andere 
supporters in MartiniPlaza.

De supportersvereniging werd opgericht in 1997 als ‘Vikings, Fanclub van  
Donar’. Na het verdwijnen van de clubnaam Donar uit de officiële benaming 
van de club, is de vereniging in 2010 hernoemd tot Supportersvereniging 
Donar. De vereniging heeft als doel sfeer verhogende activiteiten rond de 
wedstrijden te ontplooien en de binding binnen en met de club te vergroten. 
Daarnaast is de SV Donar de officiële gesprekspartner van alle fans richting 
club, aangaande supportersaangelegenheden.

ACTIvITEITEN
De vereniging heeft het brede doel de club en het team van Donar te  
ondersteunen. De belangrijkste bron van inkomsten van de vereniging is de 
contributie van de leden. Een lidmaatschap voor volwassenen kost 15 euro per 
seizoen, waarbij een gezin maximaal 30 euro betaalt. Daarnaast ontvangt de 
vereniging een bijdrage van de club, die voornamelijk wordt besteed aan de 
sfeer en beleving in MartiniPlaza. Ook levert SV Donar jaarlijks haar bijdrage 
aan de Open Dag.

EvENEMENTEN
Wat krijgt een lid hiervoor terug? SV Donar organiseert jaarlijks ten minste drie 
evenementen die voor een breed publiek toegankelijk zijn. Zo worden dit  
seizoen in ieder geval een reis naar de Europese wedstrijd tegen Mons, een 
reisje naar Duitsland en een seizoenafsluiting georganiseerd. Ook staat in 
20152016 weer een informele borrel op de planning.

SFEER EN MERCHANDISE
Om de thuiswedstrijden af te werken in een blauwwitte ambiance, heeft  
de Supportersvereniging Donar een eigen lijn van fanartikelen opgezet voorna
melijk in de Donarblauwe kleur. Deze merchandise is via de website  
www.svdonar.nl te bestellen en is te koop bij de ledenstand. Verder is  
SV Donar geregeld met trommelaars aanwezig in Vak P.

UITWEDSTRIJDEN
In de playoffs en bij een mogelijke bekerfinale loopt de kaartverkoop voor 
uitduels via SV Donar. Ook wordt bij voldoende animo een bus geregeld naar 
uitwedstrijden. De besturen van Donar en SV Donar hebben overigens twee
maal per jaar overleg over supportersaangelegenheden. In het najaar van 2015 
is de traditionele jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) van Supporters
vereniging Donar.

Since 1

951

svdonar.nlLID wORDEN? 

MEER INFORMATIE OvER DE 
ACTIvITEITEN EN HISTORIE vAN 
DE Sv DONAR IS TE LEZEN OP DE 
wEBSITE  www.SvDONAR.NL.  
DAARNAAST IS DE vERENIGING  
ACTIEF OP TwITTER @SvDONAR 
EN FACEBOOK.COM/SvDONAR.  
 
LID wORDEN KAN DOOR HET 
FORMULIER OP DE wEBSITE IN 
TE vULLEN OF LANGS TE KOMEN 
BIJ DE LEDENSTAND.
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 2Join | 4Vrie Beheer

A  Aannemersbedrijf Sietsema | Aesus Consultancy & 
Training Groep | Alfa College Sport en Bewegen | Apollo 
Hotel Groningen | Arbo Unie BV | Arrix Automatisering | 
Autobusbedrijf Doornbos | AZ Logistics

B  BAM | BaSystemen | BBL Company | BCIM | BDO 
Accountants & Adviseurs | BENK Advocaten | Bert Reilman 
| Bert Ritsema Verzekeringen & Hypotheken | Bert Rolf | 
Birza Projectstoffering | Bloemsma + Faassen | Bloemstylist 
Hans Zijlstra | Bos&Bos Catering | Bossers & Cnossen | 
Brainconsultant Recruiters | Breuer Institute | Burned 
Basketball | BQA

      
C  Chris Russell | Clark ICT | Cofely Noord | ColliCare Logistics 

| Compenda | Cruon Beveiliging | CSN Groep

D  Dagblad van het Noorden | De Grijs Assurantiën | De 
Haan Advocaten en Notarissen | De Lauwershorst 
Groep | De Ruiter Horeca | Deli XL | DJEvents | DK 
Kantoorprofessionals | DMG advies | accountancy | Duintjer 
Perfo Trade | Dutch Card Printing | DVT Communicatie

E  Ed Zijp | EIC bv | ELA Container | Energy Valley Topclub | 
Energiewacht Tour | Enexis | Enpron | Essent | Exception IT

F  Financiele Lease Nederland BV | Fletcher Familiehotel | 
FOOX Groothandel Bergsma

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 | Groningen 
Seaports

H  HANOS Groningen BV | Hanzehogeschool Instituut voor 
Sportstudies | Hanzehogeschool Instituut voor toegepaste 
Wetenschappen | Hanzevast capital | Het Kasteel | 
Holthausen Group | Huis voor de Sport Groningen

I  In2search | Internoord Reizen | Insite Security | iWink

J  Jack & Jones | Janssen Fritsen | Jazeker! |  
Jede Koffieautomaten | John Schokker Makelaardij |  
JPB Groep

K  Kaap Hoorn | Kapsalon Kapsoones | Kenneth Smit | Koops 
Verhuisgroep | Kuurman Groep

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

 
M  Martini Business | MartiniPlaza | Mastermate Brinkman 

| Medisch Centrum Nederland | Medisch Centrum Zuid | 
Meeùs

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

O OOG TV

P  P&P Projects | PerkinElmer | Polichlo Safety & More | 
P.P.S. | Salarisadministraties en adviezen | Preventief 
Veiligheidsdiensten | Progress Events | Promotiedagen 
Noord Nederland | Provincie Groningen

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

S  Schilders de Vries | Schuiling Wonen & Slapen | Sherpas 
Proyects | Sign Up Reclame | Snowlimits | Solarcentrum 
Veendam | Stork | Style Rinket | Studio Paraat | Sunoil 
Biodiesel

T   Technisch Expert Jansen | Terwolde Renault | The Lift 
Visuele Communicatie | ToWork4 | TrainingU | Trefcentrum 
Bedum | Trip Advocaten en Notarissen

v  VH ICTdiensten | Virol Recycling Groep | Voorneveld 
Interieur | VNR Creative 

w  Wardenburg Beveiliging en Telecom | Waterbedrijf 
Groningen (EVTC) | Websiteanalist | Wm Veenstra Druk, 
Print en Sign | WorkForce Holland | Wust Commerciële 
Dienstverlening

 
Z Ziut (EVTC) | Zorgbedrijf
 

Allesvoorhout.nl | Eus Expo Experience | HOME Administraties 
& Advies | Medigros | TeamWerkt

BBC LEDEN
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Noblesse oblige en daarom is Donar niet alleen 
sportief maar ook maatschappelijk actief. Voor  
ons is deze maatschappelijke betrokkenheid geen 
windowdressing maar iets natuurlijks. We krijgen  
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 GasTerra HealthEnergizers 
programma en dat doen we door het geven van een 
groot aantal clinics op basisscholen. De afgelopen 
decennia waren dat er meer dan 300 per seizoen, 
waarmee we elk jaar meer dan 5000 kinderen een 
onvergetelijke basketballes hebben kunnen geven. 
Afgelopen seizoen konden we dankzij een bijdrage 
van de NAM ons clinicprogramma in de gemeenten 
Appingedam, Bedum, Delfzijl, De Marne,  
Eemsmond, Loppersum, Slochteren, Ten Boer  
en Winsum een extra impuls geven. 

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  
organiseren hebben een maatschappelijke  
component. Dat komt omdat we als club graag  
de samenwerking met organisaties en bedrijven 
zoeken voor wie maatschappelijk verantwoord on
dernemen 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.  

De nieuwste loot aan onze maatschappelijke stam 
is het Donarfonds. Dit fonds heeft tot doel het 
bewegen (natuurlijk vooral door te basketballen) 
van kinderen te stimuleren. Werkgebied zijn de pro
vincies Groningen, Drenthe en Fryslân, waarbij het 
zwaartepunt ligt in en rond de stad Groningen.  
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 
wellicht te maken met de nog geringe naams
bekendheid. Het fonds heeft de ANBIstatus, zodat 
het voor iedereen mogelijk is om met belasting
aftrek te schenken aan dit fonds. De jaarlijkse  
bijdrage van Donar bestaat uit een deel van de 
recette van de Play Offwedstrijden.  

MEER DAN  
BASKETBAL ALLEEN

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  
bedoeling 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

BELFIUS  
MONS-HAINAUT 

FIBA EUROPE CUP

De club uit Bergen heeft al een aardige historie 
opgebouwd in de Europese competities. Sinds 
1995 werd er vrijwel elk seizoen deelgenomen  
aan een Europees bekertoernooi (Korac cup,  
FIBA Europe League, ULEB cup, Eurocup en  
EuroChallenge). De absolute topprestatie in 
Europees verband was het halen van de finale 
van de FIBA Eurocup. Mons werd groepswinnaar 
en plaatste zich uiteindelijk in dat jaar (2008) 
voor de finale, die helaas voor Mons met 1 punt 
verschil (6263) werd verloren tegen Barons LMT 
(Riga, Letland). Het afgelopen seizoen was voor 
Mons ook nèt niet; ze werden in de finale van de 
Play Offs uitgeschakeld door Oostende.

Wanneer we verder terugkijken in de historie van 
Mons komen we nog een aantal bekende namen 
tegen. Onder andere exDen Helder coach Jean 
Marc Jaumin maakte furore bij de Belgische 
club. Peter van Paassen speelde nog een blauwe 
maandag in Mons, nadat hij door Eiffeltowers 
aan de Belgische ploeg verhuurd was. Ook een 
tweetal exDonar spelers brachten een deel van 

hun carrière door in Mons: Sebastien Bellin èn... 
Travis Young.

Hoe het team zich dit seizoen in de Belgische 
competitie zal positioneren is op het moment van 
schrijven nog even afwachten. De start van het  
seizoen van Mons in de Belgische competitie 
verliep in ieder geval niet voorspoedig. De eerste 
competitiewedstrijd werden ze in en tegen Oost
ende de zaal uitgeveegd met 9554. Voldoende 
werk aan de winkel nog voor coach Yves Defraigne, 
hoewel in de tweede wedstrijd BasicFit Brussels 
keurig verslagen werd. 

Mons is echter sowieso een ploeg die niet onder
schat mag worden. Het team bestaat voor de helft 
uit Belgen en de andere helft uit Amerikanen 
(waaronder een Canadees), die duidelijk de groot
ste inbreng hebben. Vrijwel alle spelers zijn (zeer) 
ervaren, dus het zal moeilijk worden de Bergena
ren te verrassen. Kansen zijn er wel voor Donar, 
maar er zal hard voor gewerkt moeten worden.

Belfius Mons-Hainaut is de Belgische tegenstander voor Donar in de Europe Cup. De in  
1959 opgerichte club komt uit Mons (Vlaams: Bergen), gelegen in Zuid-België, niet 
ver van de Franse grens. De wedstrijden van Mons worden gespeeld in de fraaie Mons 
arena, die plaats biedt aan zo’n 3500 toeschouwers. Een hal met twee ringen, fraaie 
videoschermen in het midden boven het veld èn een enthousiaste supportersschare.
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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 BBClid
maatschap is gekoppeld aan twee of meer stoelen 
op de businesstribune bij alle thuiswedstrijden in 
MartiniPlaza (competitie, beker, playoffs en evt. 
de Europese competitie). Daarnaast biedt het lid
maatschap een groot aantal andere faciliteiten:

• Eén of meerdere parkeerkaarten
•  Toegang tot de Topsportlounge  

(businessclub ruimte)
• Koffie/thee voor de wedstrijd en in de rust
• Naamsvermelding en doorlink op de website
•  Vermelding in de presentatiegids, het program

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

BBCbasketballtoernooi, businessclublunches, 
Koken met Spelers, de BBCBBQ en een busi
nessclubreis naar een Europese stad. 

• Toegang tot het BBCportal op de website
•  Mogelijkheid tot het bestellen van extra  

businesskaarten

De basketbalwedstrijden van Donar staan garant voor basketbal 
op hoog niveau, gecombineerd met een flinke dosis entertainment, 
spanning en sensatie. De thuiswedstrijden in MartiniPlaza worden 
dan ook bijgewoond door grote aantallen fans (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 (Noordelijke) 
ondernemers. De mogelijkheden zijn zeer divers en uitgebreid:

BASKETBAL EN BUSINESS

DONAR vERKOOPT!

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 businesstobusiness, zowel bij de 
bezoekers in MartiniPlaza als via de media bij de 
mensen thuis. Een greep uit de opties: 

• Logovermelding op de wedstrijdkleding
• Logovermelding op het speelveld
• Boarding rond het veld (LED 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, leveran
ciers, medewerkers of andere stakeholders te versterken? Dan bent u bij Donar 
aan het goede adres. De club heeft een zeer gevarieerd aanbod aan facilitei
ten, waardoor u samen met uw gasten een onvergetelijk avond topbasketbal 
kunt beleven.

Allereerst kunt u als lid van de BBC of BNBC natuurlijk het hele seizoen door 
gasten meenemen naar de wedstrijd. Daarnaast kunt u bij een thuiswedstrijd 
optreden als wedstrijdsponsor. Deze vorm van sponsoring combineert voor u 
relatiebeheer (u kunt 30 gasten ontvangen op de businesstribune of 100 op de 
publiekstribune) met het verkrijgen van exposure voor uw organisatie (o.a. ad
vertentie 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 bewegen. 
Tegelijkertijd willen we hen bewust maken van het belang van een gezonde 
levensstijl. In de stad en in de drie noordelijke provincies namen aan 300 
reguliere clinics liefst 5.500 kinderen deel; leerlingen van zowel basisscholen 
als van scholen van Voortgezet Onderwijs. Tevens organiseerde het project 
Health Energizers! in de voorjaarsvakantie 2013 een tweede basketbalkamp 
voor 16 basisschoolkinderen. 

Bedrijven kunnen participeren in Health Energizers! waarmee ze kunnen laten 
zien hun maatschappelijke verantwoordelijk te willen nemen.

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



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


