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DAVONTE LACY:

EN VERDER:  
BBC leden uitgelicht, Startup Assist, SV Donar, 
DonarMuseum, Danceteam the Legacy en meer!

“ Teambuilding 
is erg  
belangrijk”

INTERVIEWS MET  
IVAN RUDEŽ, DAMJAN RUDEŽ, DAVONTE 
LACY EN JARRED OGUNGBEMI-JACKSON
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Tough situations  
build strong people

COLOFON
Redactie Adriaan van den Brink, Bert ten Oever, Hans Norder, Sarah Euwema, Hink Jan Apotheker, Martin Kuizenga, Hayo Bijl & Gisela Staal.  
Fotografie Edwin Keijzer, Arnold Meijer, Dimitri Reining, Jan Buwalda, Marcel J. de Jong, Claus Dijk, Basketball Champions League.  
Oplage 2000 Vormgeving Studio Paraat Druk Scholma Druk.

Na ongeveer een half jaar met Covid-19 te maken te hebben, is 
de DBL-competitie “gewoon” op 3 oktober begonnen. Met maar 
liefst 12 ambitieuze clubs die te maken zullen krijgen met een 
seizoen met vele wel of niet voorspelbare plotselinge aanpas-
singen in de organisatie, het team of de competitie. 

Covid-19 is een feit en wij gaan er alles aan doen als bestuur, 
managementbureau en vrijwilligers om u een mooi basketbal-
jaar te bezorgen. Het vergt van uw zijde wat aanpassingen en 
flexibiliteit maar uw trouw en liefde voor Donar heeft ons door 
de afgelopen maanden geholpen en de energie gegeven om er 
klaar voor te zijn. Ik dank u dat u ons blijft steunen als fan en 
sponsor komend seizoen. 

#Together gaan we proberen Europa en Nederland te laten zien 
dat Donar en haar fans ook in deze tijd topprestaties leveren  
en finales willen bereiken en winnen. U doet dat dagelijks op  
uw werk en in uw (eigen) bedrijf en samen komen we deze  
uitdagende tijd door. Ik wens u namens het bestuur een  
prachtig seizoen en hoop u te ontmoeten in een Covid-veilig 
MartiniPlaza. 

Tot Donar ! 

Jannes Stokroos, 
Voorzitter

Over 25 jaar praat men over deze periode van  

Covid-19 in woorden als “weet je nog?” en “wat  

een gedoe destijds om een wedstrijd van Donar  

bij te wonen”.

VOORZITTER JANNES STOKROOS

Gasunie gaat voor 
nieuwe energie

Gasunie investeert in de toekomst. 
Als trotse sponsor van Donar en bovenal door  
te werken aan een duurzame energievoorziening. 

Nieuwe energie, daar lopen wij warm voor!
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DONAR  

Postbus 2551, 9704 CN Groningen
Leonard Springerlaan 2, 9727 KB Groningen
Tel. (050) 721 09 54   e info@donar.nl

STICHTING PROF BASKETBAL GRONINGEN  

Opgericht: 9 mei 2008

CLUBTENUE
thuis: wit-wit. uit: blauw-blauw

CAPACITEIT MARTINIPLAZA
4.340 plaatsen

AANVANG THUISWEDSTRIJDEN
midweeks 19.30 uur, zaterdag 19.30 uur
zondag 15.00 uur

ACCOMMODATIES
MartiniPlaza

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

Willem Alexander Sportcentrum

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

 

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

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

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

BESTUUR SPBG 
Jannes Stokroos Voorzitter
Henk Emmens Commerciële zaken
Ronald Arkema Penningmeester
Gert-Jan Swaving Secretaris en  
 wedstrijdplanning
Martin de Vries  Technische zaken  

MANAGEMENTBUREAU 
Hayo Bijl Operations Manager
Peter Lankreijer Commercieel Manager  
 Groot Zakelijk
Gisela Staal Commercieel Manager  
 Businessclub
Kim Knollema Office Manager
Hink Jan Apotheker  Perschef  
Jikke Overdijk Stagiair
Robin-Paul Stagiair
van den Heuvel 
Joel Veenstra Stagiair
Roy Spaan Stagiair
Ben Wiersema Clinics 
 
RAAD VAN TOEZICHT 
Kris Tuinier, Johann Freese,  
Gerro Dijksma, David Savenije

BBC ACTIVITEITENCOMMISSIE
Henk Emmens, Gisela Staal, Alida Zwerver,  
Judith Scholte, Erik Greven 

START UP ASSIST
Henk Emmens, Gisela Staal, Kim Knollema,  
Rob Schuur, Aniek Ouendag, Liese de Roo,  
Louise Bosch

ENTERTAINMENTCOMMISSIE
Jos Stötefalk, Martin Kuizenga, Pascal Dagelet, 
Arnoud van Nispen, Thunder, Dansteam  
The Legacy, Jannes Stokroos, Hayo Bijl

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

MARKETINGCOMMISSIE
Marjolein Zwerver, Heleen van Wijk, Peter 
Lankreijer, Eva Sikkema, Henk Emmens, Gisela 
Staal, Benjamin van Faassen, Janneke Kuiper

DONAR GAME INFO APP
Cora Zumkehr, Adriaan van den Brink,  
Geert Jan Darwinkel , Hans Norder,  
Erica Middel, Bert ten Oever, Arnold Meijer,
Hayo Bijl, Jurryt van der Sluis

DONAR ROOKIE CLUB
Sarah Euwema, Kim Knollema

VRIJWILLIGERS 
 
Robin Alkema
Hink Jan Apotheker
Benjamin Aratuaman
Baiba Bambe
Hans Besselink
Jayden Bolt
Hennie Brandsma
Adriaan van den Brink
Wilna de Bruin
Pascal Dagelet
Geert Jan Darwinkel
Rogier Deelman 
Eline Dols
Simone Eggens
Mirsad Ekic
Sarah Euwema 
Benjamin van Faassen
Hildegard Franke
Monique Gibcus
Robin Gibcus
Nancy van Gils
Erik Greven
Sarah Heeling
Caroline Heijman 
Wim Heun
Simon Hut
Mariët IJsseldijk
Jeffrey Kalsbeek
Adriaan Kleinbergen
Christaan de Kleine
Helma Koerts
Henk Kol

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

Eva Reinders
Dimitri Reining
Yasmijn Riemsma
Tom van Rijn
Judith Scholte
Maikel Schut
Eva Sikkema
Loïs Sinnige
Jurryt van der Sluis
Bertie Smit
Bjorn Smit
Jacco Smit
Linda Smit
Maud Smit
Brendan Stegehuis
Jos Stötefalk
Gerda Udema
Denny van Velzen
Ester Vos
Carlijne de Vries
Jan de Vries
Nick de Vries
Maurits Warners
Jessy Wever
Frank Wieringa
Heleen van Wijk
Twan Willems
Marcel Wittenaar
Cora Zumkehr
Alida Zwerver
Marjolein Zwerver

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

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

TEAM & STAFF

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

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

NESTA  
AGASI
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GUARD
29-07-’00 198 cm

Donar U21
VORIG SEIZOEN:

DAVONTÉ 
LACY

7

GUARD
21-03-’93 194 cm

MLP Academics Heidelberg (DEU)
VORIG SEIZOEN:

HENRY 
CARUSO

21

GUARD/FORWARD
01-07-’95 194 cm

Heroes Den Bosch
VORIG SEIZOEN:

IVAN 
RUDEŽ

HC

HEAD COACH
22-12-’79

Karlsruhe Lions (DEU)
VORIG SEIZOEN:

JARRED  
OGUNGBEMI- 

JACKSON

3

 POINT GUARD
11-08-’91 178 cm

Kataja Basket (FIN)
VORIG SEIZOEN:

DAMJAN  
RUDEŽ

9

FORWARD
17-06-’86 208 cm

UCAM Murcia (ESP)
VORIG SEIZOEN:

WILL  
MORETON

22

FORWARD
05-12-’97 198 cm

Stonehill College (USA)
VORIG SEIZOEN:

JAN 
STALMAN

AC

ASS. COACH
29-03-’81

Feyenoord Rotterdam
VORIG SEIZOEN:

LEON  
WILLIAMS

5

  POINT GUARD
25-07-’91 189 cm

Donar
VORIG SEIZOEN:

THOMAS  
KOENIS

14

CENTER
11-12-’89 210 cm

Donar
VORIG SEIZOEN:

KJELD 
ZUIDEMA

32

FORWARD
21-06-’01 194 cm

Donar U21
VORIG SEIZOEN:

SHEYI  
ADETUNJI

6

GUARD
11-09-’99 189 cm

Donar
VORIG SEIZOEN:

WILLEM 
BRANDWIJK

19

FORWARD
31-07-’95 205 cm

Feyenoord Rotterdam
VORIG SEIZOEN:

JUWANN 
JAMES

33

FORWARD
10-02-’87 198 cm

Fribourg Olympic (CHE)
VORIG SEIZOEN:

CLUBINFO
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TICKETPRIJZEN SPEELSCHEMA

THUISSPEELDATA  
COMPETITIE DEEL 2

BASKETBALL CUP PLAYOFFS 
VAN 6 MEI 
TOT 6 JUNI
2021 

8

ZAT 3 OKT 2020 19:30 DONAR ALMERE SAILORS

WOE 7 OKT 2020 20:30 DONAR APOLLO AMSTERDAM

ZON 11 OKT 2020 16:00 HEROES DEN BOSCH DONAR

ZON 18 OKT 2020 14:00 LANDSTEDE HAMMERS DONAR

ZON 25 OKT 2020 15:00 DONAR THE HAGUE ROYALS

ZAT 31 OKT 2020 19:30 DONAR DEN HELDER SUNS

DIN 3 NOV 2020 19:30 DONAR BAL WEERT

ZAT 7 NOV 2020 19:30 FEYENOORD BASKETBALL DONAR

ZON 15 NOV 2020 15:00 DONAR ZZ LEIDEN

ZAT 21 NOV 2020 20:00 ARIS LEEUWARDEN DONAR

DON 3 DEC 2020 20:00 BAL WEERT DONAR

ZON 6 DEC 2020 ntb YOAST UNITED DONAR

DON 10 DEC 2020 19:30 ALMERE SAILORS DONAR

ZAT 12 DEC 2020 19:30 DONAR YOAST UNITED

ZAT 19 DEC 2020 19:30 DONAR LANDSTEDE HAMMERS

ZON 3 JAN 2021 16:00 APOLLO AMSTERDAM DONAR

ZAT 16 JAN 2021 19:30 DONAR ARIS LEEUWARDEN

ZAT 23 JAN 2021 20:00 ZZ LEIDEN DONAR

ZAT 30 JAN 2021 19:30 DONAR FEYENOORD BASKETBALL

ZAT 6 FEB 2021 19:30 THE HAGUE ROYALS DONAR

ZAT 13 FEB 2021 ntb DONAR HEROES DEN BOSCH

ZAT 27 FEB 2021 19:30 DEN HELDER SUNS DONAR

DON 18 MRT 2021 19:30

ZAT 3 APR 2021 20:30

ZAT 10 APR 2021 16:00

DON 29 APR 2021 14:00 

ZAT 1 MEI 2021 19:30

DON 24 DEC 2020 1/8 finale

DIN 12 JAN 2021 1/4 finale

DON 14 JAN 2021 1/4 finale

DON 11 FEB 2021 1/2 finale

WOE 24 FEB 2021 1/2 finale

ZON 28 MRT 2021 finale

prijs met vroegboekkorting normale prijs
VOLWASSEN € 320,- € 330,-

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

prijs met vroegboekkorting normale prijs
VOLWASSEN € 210,- € 220,-

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

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

voor seizoenkaarthouders* Europees Passe Partout**
VOLWASSEN € 13,- € 14,-

JEUGD 5 T/M 17 € 6,50 € 7,50

Competitie, Europees,  
NBB Beker (m.u.v. finale)

Playoffs 
Kwartfinale

Playoffs 
Halve finale

Playoffs 
Finale

VOLWASSEN € 15,- € 17,- € 20,50 € 23,50
JEUGD 5 T/M 17 € 8,- € 8,- € 10,50 € 12,50

BASKETBALLBASKETBALLBASKETBALL

GOLDCARD

SEIZOENKAART

FAMILIEKAARTEN

EUROPEES

LOSSE TICKETS

Alle wedstrijden, prijs per kaart

Alleen competitie en beker (m.u.v. finale), prijs per kaart

Alleen competitie en beker (m.u.v. finale)

*Te betalen via aparte incasso per wedstrijd.
**Verkrijgbaar t/m de laatste poulefase.

Alle speelschema’s onder voorbehoud van  
maatregelen in verband met Corona. 

Het meest actuele speelschema, incl.  
Europese wedstrijden vind je op www.donar.nl

Let op: zolang er coronamaatregelen zijn die het 
toeschouwersaantal in MartiniPlaza beperken 
worden worden er geen seizoenkaarten verkocht 
en vindt er ook geen losse kaartverkoop plaats.

NB. Vanaf het 5e kind normaal tarief (€ 8,- per kind)

Seizoenkaart + Europees of Europees Passe Partout. Prijs per ticket

Prijs per ticket

9



51

LENGTE 1.98 M

GEB. DATUM 29-07-2000



GUARD/FORWARD1

LANDSTEDE BASKETBAL, ZWOLLE 

(TOT 2019)

DONAR U21 (2019-2020)



NESTA AGASI

amysoft
voor kalkvrij water
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Donar heeft met sommige sponsoren een hechte en 
langdurige relatie opgebouwd. Zo prijkt het logo van 
NewcommIT al jaren op de broek van ons eerste  
herenteam. Het succesvolle IT-bedrijf uit Assen 
werd in 2008 opgericht door Wolter Lalkens en  
Stefan Zevenberg. Ze zijn voor Donar niet alleen 
partner op het veld, maar ook onze ‘Partner in  
Digital’ zoals hun slogan luidt. 

Reden genoeg om met eigenaar Stefan en marketeer 
Geert Jan in gesprek te gaan over deze jarenlange 
samenwerking met Donar. 

DEFENCE, PASS EN WIN MET EASY-CLOUD 
De afgelopen twee seizoenen prijkt het product Easy- 
Cloud van NewcommIT op de zijkant van de broek van 
de heren. En daar stopt het niet. Ook op de website van 
Easy-Cloud prijken geweldige oud Donar spelers vol trots 
op de homepage; Arvin Slagter, Jason Dourisseau en 
Sean Cunningham. Met Easy-Cloud hebben bedrijven en 
het MKB een compleet ontzorgde werkplek. Zo draaien de 
juiste applicaties. Hebben medewerkers toegang tot alle 
nodige applicaties en is veiligheid van je gegevens gega-
randeerd. Met basketbaltermen als ‘Defence’, ‘Pass’ en 

‘Win’ wordt de analogie tussen IT en Donar op hun web-
site mooi zichtbaar. En ook met het managementbureau 
van Donar winnen we met een snelle werkplek in de cloud 
van Easy-Cloud.  

AIRTIME
Op mijn verzoek neemt Stefan me eerst mee terug in de 
tijd. Want ik ben natuurlijk wel heel nieuwsgierig waar 
deze voorliefde voor Donar is ontstaan. “Dat is wel een 
mooi verhaal”, steekt Stefan glimlachend van wal.  
In zijn jeugdjaren bezoekt Stefan af en toe een wedstrijd 
van het toenmalige RZG Donar. In zijn jaren als directeur 
bij Heart Vital Communication Services komt hij als busi-
nessclublid regelmatig bij MPC Capitals. In het seizoen 
2003-2004 kwam MPC Capitals zomaar op een goede 
positie in de play-offs. “Ons werd gevraagd om voor een 
klein bedrag op de billen van de jongens te staan tijdens 
de play-offs. Tegen alle verwachtingen in wonnen ze de 
kwart finale. De halve finale kwamen ze ook door en de 
finale wonnen ze zelfs. Achteraf hebben wij een bela-
chelijk laag bedrag betaald, want dat jaar waren er geen 
tv-rechten voor het voetbal. Dus alle play-off wedstrijden 
van Donar kwamen op landelijke tv. Er werden veel vrije 
worpen genomen, waardoor ons logo op de broek continu 

“OP HET 
MOMENT DAT 
DE BEGROTING 
HET TOESTOND 
ZIJN WE MOOI 
OP DE BROEK 
GEKOMEN.”

goed in beeld kwam op de landelijke tv. We hebben toen 
een airtime gehad, als je dat zou inkopen mag je wel aan 
1,5 miljoen euro denken”, blikt Stefan trots terug.    

DONAR ALS VEHICLE
“Op het moment dat de begroting van NewcommIT het 
toestond, hebben we ons als broeksponsor verbonden 
aan de club (sinds 2010 red.). We zien Donar echt als 
vehicle. Donar is sportief, eerlijk en transparant en dat is 
ook waar NewcommIT voor staat.” 
 
“Alle medewerkers van ons staan achter de sponsorship,” 
vult Geert Jan aan. “Sport speelt een centrale rol binnen 
het team. Naast het actief stimuleren van sport in de re-
gio, zijn we ook zelf sportief. Zo fietsen we samen of lopen 
we met elkaar bijvoorbeeld de 4Mijl van Groningen.  
De businessclub van Donar is ook echt een businessclub. 
Door de activiteiten naast de wedstrijden maak je makke-
lijk contact met de andere sponsoren. De stoelen zetten 
we vooral in voor klanten en relaties. In het begin moesten 
we relaties echt overtuigen om mee te gaan. Eenmaal bij 
Donar geweest, vragen ze ons voor een volgende wed-
strijd om ze opnieuw uit te nodigen. Met als resultaat dat 
er al meerdere nieuwe businessclubleden zich via ons bij 
Donar hebben aangesloten.”  

MEERWAARDE BROEKSPONSORING
Dit seizoen is het tiende jaar dat de mannen spelen met 
het logo van NewcommIT op de broek. Nieuwsgierig ben 
ik naar de toegevoegde waarde van deze exposure bij 
Donar. Geert Jan en Stefan zijn beiden het er over eens, 
“Bij Donar moeten wij ons blijven profileren. Het netwerk 
van Donar past namelijk heel goed bij ons. Met regelmaat 
horen wij - ‘Ja, die naam ken ik ergens van’ – en dan ga je 
vissen en dan hoor je Donar.”   
 
Na zoveel jaren bij de businessclub dan kan het niet 
anders dat je ook veel bijzondere momenten hebt meege-
maakt. Stefan neemt ons mee in vele mooie momenten, 
maar ook in een dieptepunt als je het hebt over clubliefde. 
 
TOT TRANEN TOE GEROERD  
“In 2018 hebben we tijdens een Europese play-off  
wedstrijd een event georganiseerd waar we veel klanten 
van NewCommIT hebben uitgenodigd. Voor sommige 
klanten hebben we veel moeite moeten doen om ze mee 
te krijgen. Op het veld won Donar na vrije worpen met  
één punt verschil. Het was een ontzettend spannende 
wedstrijd en iedereen in het publiek ging er volledig in op.  
Hoe mensen zich omdraaiden als er vrije worpen werden 
gedaan. Zo emotioneel betrokken. Na de wedstrijd kwam 
een vrouw van een klant van ons - die tot tranen toe 
geroerd was - naar me toe, om me te bedanken voor de 
prachtige avond en dat we zoveel moeite hadden gedaan 
dat ze er toch bij waren.“ Enthousiast neemt Stefan me 
ook mee in zijn belevenis van de memorabele wedstrijd 
tegen Leiden, waarbij Leiden landskampioen werd na 
drie verlengingen. “Helaas ging Leiden er met het lands-
kampioenschap vandoor. Via RTV Noord heb ik zitten 
luisteren naar deze memorabele wedstrijd.”

DEN BOSCH, ROOD EN MARCO BORSATO
Als we het dan over een dieptepunt hebben, dan is dat 
voor Stefan het seizoen 2004-2005 waarbij we uit van 
Den Bosch verloren in de strijd om het landskampioen-
schap. “We verloren met 4-3 uit in Den Bosch. Vanaf dat 
moment ben ik Marco Borsato gaan haten. Den Bosch, 
Rood en Marco Borsato ben ik gaan verafschuwen. Ik ben 
er daarna ook nooit meer geweest. Ik weet nog precies 
het stoeltje waar ik zat. Dit is een dieptepunt als je het 
hebt over clubliefde voor Donar.”

INSPIRATOR TON BOOT 
Na deze prachtige anekdotes noemt Stefan specifiek 
de rol die trainer Ton Boot heeft gespeeld in zijn verdere 
handelen in zijn bedrijf. In datzelfde jaar waarin we van 
Den Bosch verloren was Stefan voorzitter van de busi-
nessclub. “In die jaren trainden ze nog in Vinkhuizen en 
heb ik veel gekeken. Ik weet me nog een moment te her-
inneren dat één van die jonge Amerikanen, Travis Reed, 
te laat kwam op een training. Ton Boot is echt iemand die 
zich focust op het team, het was een werkteam. Daarin 
was geen ruimte voor spelers die alle aandacht naar zich 
toe willen trekken. Het hele team moest daarom ‘suicides’ 
doen. Inclusief spelers die hier niet op zaten te wachten. 
Zij werden duidelijk toegesproken door Ton Boot: ‘You too, 
Travis Young’. Deze training is voor mij de basis voor hoe 
we handelen in ons bedrijf. ” 

Waar de heren het meest naar uitkijken? Vooral naar 
spannende Europese wedstrijden en de play-offs.  
En dat we met relaties weer mooie events mogen  
realiseren bij Donar.  

tekst: Gisela Staal   
 foto DaVonté Lacy: Marcel J. de Jong  foto Stefan Zevenberg: Entrepreneur

“We zijn super  
enthousiast over  

Donar, de sport,  
het team en de  

keuzes die  
jullie maken”.
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3 JARRED  
OGUNGBEMI-JACKSON
POINT GUARD





GALITOS-BARREIRO, POR (2015-2017)

LLEIDA, ESP (2017-2018)

AIX-MAURIENNE, FRA (2018-2019)

JOENSUUN KATAJA, FIN (2019-2020)

LENGTE 1.73 M

GEWICHT 80 KG

GEB. DATUM 11-08-1991

GEB. PLAATS WINNIPEG, CAN

NATIONALITEIT CANADEES/ 

 JAMAICAANS
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DANCETEAM  
THE LEGACY

“Wij voelen ons echt een deel van Donar! 
Het is voor ons ‘part of our life’! Daar  

laten we veel voor en dat doen we graag!”

 foto: Dimitri Reining
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Deze ijzeren discipline zorgde er ook voor dat hij tot zijn dertiende 
zowel voetbal als basketbal op topniveau kon spelen. Met beide 
won hij prijzen, in beide blonk hij uit. Toch koos hij voor basketbal. 
“Het was mijn passie. Ik vond het fijn dat ik het ook alleen kon 
doen. Dat ik langer kon blijven trainen als de rest als naar huis 
was. Ik heb elke avond uren en uren achter elkaar gespeeld bij de 
basket die op onze oprit hing. Ik wist dat ik hierin succesvol kon 
en wilde zijn. Dus vanaf dat moment heb ik alles gegeven. Gezond 
gegeten en getraind, getraind en nog meer getraind. 
 
En met resultaat. Na high school kreeg Jarred een beurs bij de uni-
versiteit van Calgary.  Dit zorgde er uiteindelijk voor dat hij terecht-
kwam in Groningen. Hij speelde in Calgary samen met een aantal 
ex-spelers van Donar, waaronder Ross Bekkering. “Ik geloof niet in 
toeval, ik geloof dat dingen met een reden gebeuren. Ross was een 
voorbeeld, hij was één van die mannen die mij inspireerden om pro-
fessioneel basketballer te worden. Toen ik de kans kreeg om voor 
hetzelfde team te spelen als waarvoor hij had gespeeld, voelde dat 
alsof de cirkel rond was. Ik wil bij Donar hetzelfde succes behalen 
als wat Ross behaald heeft. Ik wil de club hetzelfde geven als wat 
hij Donar heeft gegeven.” 
 
Vele landen volgden na zijn jaren in Calgary. Jarred is niet het type 
dat zichzelf opsluit in zijn appartement om te gamen.  “Je leeft 
maar één keer en het mooie aan basketbal vind ik dat je zoveel 
verschillende landen en culturen leert kennen. Je ontmoet mensen 
die je inspireren en leert van andere culturen. Het is zonde wan-
neer je de stad en de mensen niet leert kennen. Enthousiast vertelt 
hij over verschillende restaurants in Groningen en het Forum. In de 
korte tijd dat hij hier is, heeft hij  al flink wat van Groningen gezien. 
Alleen, met het team en samen met zijn uit Frankrijk afkomstige 
vriendin. “Ze woont boven Parijs en dat is, zeker als je Canadese 
afstanden gewend bent, vlakbij”, grijnst hij.  
 
Naast basketbal en familie is ‘giving back’ een belangrijk thema in 
het leven van Jarred. “Mijn basis is sterk. Die was veilig en warm. 
Naast mijn ouders, was er altijd nog een enorme familie van ooms 
en tantes en neven en nichten, die mij motiveerde en steunde. 
Nu probeer ik op mijn beurt ook weer de jongere generatie in mijn 
familie te steunen. Met mijn adviezen, met mijn lessen die ik leer 
uit basketbal, die ik leer uit de verschillende culturen die ik leer 
kennen, die ik leer van mensen die mij inspireren.“ 
 
Maar niet alleen aan zijn familie geeft hij iets terug. Ook heeft 
hij een scholarship opgericht voor jonge basketballers van zijn 
vroegere high school. “Elk jaar help ik een jonge basketballer om 
verder te komen in zijn carrière. Ik geef die beurs niet aan de meest 
getalenteerde speler, maar aan degene die het hardste werkt, de 
meest gedisciplineerde. De spelers die the dirty work doen voor 
het team worden vaak over het hoofd gezien. Terwijl zij zo belang-
rijk zijn. Deze beurs is er omdat zij ook een spotlight verdienen.” 
 
En vooruit, ook nog een tip aan de jonge basketballers die dit 
lezen. “Fall in love with the game.” Geniet van het spelen, wees nog 
niet bezig met geld verdienen, met agenten. Daar is nog genoeg 
tijd voor. Eerst moet er liefde zijn. En don’t cheat the game. Als je 
tien sprints moet doen. Doe die dan ook. En raak de lijn.“

JARRED OGUNGBEMI-JACKSON

“ FALL IN LOVE  
WITH THE GAME”

Jarred Ogungbemi-Jackson, onze 29-jarige pointguard, 
heeft een naam die tot de verbeelding spreekt. Alhoewel 
hij afkomstig is uit het ijskoude Noorden van Canada, 
heeft hij warme roots. Zijn ouders ontmoetten elkaar als 
Jamaicaanse en Nigeriaanse immigranten in Canada. 
Deze mix leverde een interessante jeugd op. “Mijn af-
komst was erg belangrijk bij ons thuis. We kleedden ons 
traditioneel voor feesten, luisterden naar Jamaicaanse 
en Nigeriaanse muziek en aten de gerechten waarmee 
onze ouders opgegroeid waren. Ik ben echt door drie 
culturen gevormd.” Het was ook een opvoeding waar-
in normen en waarden voorop stonden. “Discipline en 
respect naar andere mensen, dat was echt belangrijk bij 
ons thuis. Vanaf dat ik klein was moest ik klusjes doen 
zoals vegen en schoonmaken. Toen vond ik dat niet altijd 
leuk, maar ik ben blij dat ik zo ben opgevoed. Het heeft 
me gemaakt wie ik ben.”

tekst: Sarah Euwema  foto’s: Basketball Champion League  /  Arnold Meijer
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TAU CASTELLON, ESP (2018-2019)

DEN HELDER SUNS (2019) 

DONAR (2019-2020) 

GÖTTINGEN, DEU (2020)

 SUPPORTERSVERENIGING 
DONAR

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

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

Since 1

951

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

TOEKOMST
SV Donar wil de komende jaren verder groeien en 
zoveel mogelijk fans aan zich binden. Alle leden 
van SV Donar in het seizoen 2020-2021 ontvan-
gen als cadeautje een mondkapje met het logo 
van de vereniging. Lid worden van de vereniging 
kan al voor €15 per volwassene en maximaal 
€30 per gezin of huishouden. De komende jaren 
zullen wij ons blijven inzetten voor een sfeer-
volle supportersruimte, een eigen tribune voor 
fanatieke fans en de laagdrempeligheid van het 
bezoeken van Donar. Lid worden is eenvoudig via 
www.svdonar.nl 

De officiële Supportersvereniging  
van Donar in 1997 opgericht om de 
belangen van alle fans te behartigen, 
daarnaast activiteiten te organiseren  
voor de leden en bovendien de 
basket balsport te promoten binnen 
en rond de club. Bijna een kwart eeuw 
later zijn deze drie kerntaken nog  
altijd de hoofdmoot van SV Donar, een 
vereniging met een kleine 400 leden.LENGTE 1.89 M

GEWICHT 81 KG

GEB. DATUM 25-07-1991

GEB. PLAATS AMERSFOORT

NATIONALITEIT NEDERLANDS

2013

Most Improved Player

2014

MVP U23

2015

supercup (Den Bosch)

2015-2016

NBB beker (Den Bosch)
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GUARD5
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6 SHEYI ADETUNJI
GUARD


LENGTE 1.89 M

GEB. DATUM 11-09-1999

NATIONALITEIT NEDERLANDS

“HET NOORDELIJK 
BEDRIJFSLEVEN HEEFT 

JONG TALENT NODIG OM 
TE BLIJVEN INNOVEREN”

Donar zet zich samen met ondernemers, partners zoals de Rijksuniversiteit Groningen, Hanzehogeschool 
Groningen en Gemeente Groningen in voor de groei van start-ups. In dit drieluik blik ik vooruit met de  
Start-Up Assist commissie, ga ik in gesprek met de Hanzehogeschool Groningen en de Rijksuniversiteit  
Groningen en deelt Bas Zijlstra van Deskk zijn ervaringen van zijn deelname aan Start-Up Assist.

EEN BLIK VOORUIT MET DE START-UP ASSIST COMMISSIE
In StartUp Assist worden start-ups, gevestigde bedrijven 
en maatschappelijke organisaties met elkaar verbonden. 
Doel is om elkaars expertise en netwerk te delen, elkaar 
te inspireren en van elkaar te leren. 
 
Het noordelijke bedrijfsleven heeft jong talent nodig om 
te blijven innoveren. Behoud van innovatieve, succesvolle 
start-ups is essentieel voor de economische ontwik¬ke-
ling van onze regio. In deze regio waar veel start-ups zijn 
past het Start-Up Assist programma van Donar. 

Afgelopen vier jaar hebben 88 start-ups deelgenomen 
aan het Start-Up Assist programma. Dit seizoen starten 
we zelfs met 27 start-ups, die we met ons netwerk de 
kans willen geven om te groeien tot een succesvolle 
organisatie. 

De ambitie van het Start-Up Assist programma van Donar 
is om de start-up die nu meedoet aan ons programma de 
impuls te geven om over vijf jaar op het shirt van Donar  
te staan.

Lees verder >>>

V.l.n.r. en onder naar boven: Aniek Ouendag, Louise Bosch, Liese de Roo, Kim Knollema, Rob Schuur, Henk Emmens en Gisela Staal.

tekst en foto’s: Gisela Staal22  Donar magazine 2020-2021
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In gesprek met Hugo Velthuijsen (Directeur Marian van Os Centre of Expertise Ondernemen Hanzehogeschool 
Groningen), Liese de Roo (Community builder Marian van Os Centre of Expertise Ondernemen Hanzehogeschool  
Groningen) en Aniek Ouendag (Projectmanager Centre of Entrepreneurship Rijksuniversiteit Groningen),  
partners van het Start-up Assist programma. 

Ervaringen Start-Up Assist programma  
van Bas Zijlstra van Deskk

“Door het creëren van een  
ecosysteem voor start-ups  
versterken we Noord-Nederland”

“Ik heb mijn 
grootste klant  

te danken  
aan Donar”

Verrast ben ik door alle bedrijvigheid die ik aantref op het 
Zernikecomplex. In niets lijkt dit meer op het Zernike uit mijn 
studententijd (begin jaren 2000). Bij Start-up City waar het 
Marian van Os Centre of Expertise Ondernemen voor een 
deel is gevestigd, ontmoet ik Liese de Roo en even later 
schuift ook buurvrouw Aniek Ouendag van het Centre of  
Entrepreneurship van de Rijksuniversiteit Groningen aan. 
Als partners van ons programma, vervullen ze daarnaast 
ook een actieve aanjager rol in de Start-Up Assist  
commissie van Donar. 

Vanuit Start-up City bellen we online in met de directeur van het 
MvO CoE Ondernemen, Hugo Velthuijsen, die mij meeneemt in het 
ondernemersklimaat van onze regio en het opleiden van onder-
nemende studenten. 

SUCCESVOLLE START-UPS
Meteen word ik door Hugo gewezen op de cijfers van succesvolle 
start-ups in de regio. “Als je alleen al kijkt naar de Deloitte fast  
50 - jaarlijkse ranglijst voor snelgroeiende tech en innovatie start-
ups – zie je veel Groningse bedrijven. Vorig jaar stonden maar liefst 
vijf Groningse bedrijven in de top 20 van deze ranglijst. Groningen 
is een regio waar veel gebeurt.”

“Vanuit de Hanzehogeschool vinden wij het belangrijk ondenemen-
de studenten op te leiden, omdat dat bijdraagt aan de veer kracht 
van de (regionale) economie. Professionals die ontwikkelingen 
weten te vertalen naar nieuwe kansen en die kansen ook nog eens 
weten te verzilveren, verhogen de overlevings- en groeikansen van 
bedrijven. Of dat nu hun eigen bedrijf is of die van hun werkgever.” 

Om deze ondernemende studenten te ondersteunen om van start-
up door te groeien naar een scale-up, werken beide kennisinstitu-
ten intensief samen vanaf de Zernike Campus in Start-up City.

SAMENWERKING
Door gezamenlijke programma’s aan te bieden worden startende 
(student)ondernemers, startups en scale-ups ondersteund om 
de ambities op het terrein van innovatieve en duurzame groei in 
Noord-Nederland mogelijk te maken. 

“Door het creëren van een ecosysteem voor start-ups versterken 
we Noord-Nederland en kunnen we de versnippering opheffen. 
Zodat meer starters uiteindelijk succesvol kunnen doorgroeien 
naar scale-ups.”

MADISON SQUARE GARDEN IN HET KLEIN
Afsluitend ben ik toch wel heel benieuwd waarom de beide kennis-
instellingen zijn aangesloten bij het Start-up Assist programma 
van Donar. 
 
“Voor studenten is het een kers op de taart. Het netwerk van  
Donar is een groeiontwikkeling voor startende ondernemers. 
Het potentieel dat Donar te bieden heeft, hebben we nodig om 
de start-ups te laten groeien. Het faciliteren en organiseren van 
bijeenkomsten en beginnende én bestaande ondernemers uit de 
businessclub met elkaar in contact brengen is heel waardevol  
voor start-ups, maar natuurlijk ook voor bestaande ondernemers. 
En daarnaast is een wedstrijd van Donar kijken natuurlijk geweldig 
om naartoe te gaan. Donar is het Madison Square Garden in het 
klein”, aldus  Hugo Velthuijsen.  
 
Met deze geweldige metafoor rijker ga ik terug naar Het huis van Donar. 

De tip kwam van zijn broer Wouter (BBC-lid GreatWaves, red) om 
in 2017 de stap te wagen om zijn eigen bedrijf Deskk te starten. 
Nadat hij zich bij de Kamer van Koophandel had ingeschreven, was 
het echt handen uit de mouwen. “Het was echt bij nul beginnen. 
Voor mij werkt een webshop met IT-producten niet. Ik kom juist bij 
mensen over de vloer om ze te helpen”, aldus Bas. 

BUSINESSCLUB DONAR
“We hebben veel geëxperimenteerd met online marketing; schuifje 
open gezet bij Google en ook weer dicht. Wij moeten het hebben 
van businessclubs. Het netwerk van Donar is voor mij enorm 
waardevol. Het samenbrengen van een leuke groep mensen die 
als gezamenlijk doel hebben genieten van het basketbal en elkaar 
willen helpen. Door voor elke wedstrijd welkom geheten te worden 
door Aniek, maakt het ook erg prettig om er naartoe te gaan.” 

Aniek Ouendag en Liese de Roo voor  
Start-up City op Campus Zernike. 

Bas Zijlstra voor het Launch Café 
waarin Deskk is gevestigd. 

In het Launch Café aan de Herestraat in Groningen word 
ik vrolijk ontvangen door Bas Zijlstra. Hij neemt me mee in 

zijn ondernemersverhaal Deskk en hoe waardevol hij het 
netwerk van Donar vindt.   

Deskk regelt dat je IT volledig digitaal geregeld is, 
hierdoor kun je overal en altijd werken. En kun je 
door alles in de cloud ook enorm besparen op je  
IT kosten.

Ik moet glimlachen wanneer hij me meeneemt in zijn gezellige 
avondjes uit. “Het is mijn vriendin die me op een druilerige avond 
van de bank krijgt, want we moeten naar Donar. Dan loop je door 
de miezerregen van het parkeerterrein van MartiniPlaza naar 
Donar en heb je een geweldige avond. Ook mijn vriendin vindt het 
een leuke avond uit. ” 
 
BOOST 
Het is geweldig om te horen hoe enthousiast Bas over Donar  
vertelt. Maar ik ben natuurlijk wel heel nieuwsgierig wat voor hem 
de meerwaarde van Start-up Assist is geweest. “Voor mij is het 
voordeel van de businessclub van Donar dat de activiteiten die 
naast de wedstrijden worden georganiseerd zo klein zijn dat je 
echt mensen leert kennen. Naar wedstrijden heb ik al een aantal 
keren klanten meegenomen en dat wordt echt heel goed gewaar-
deerd. Door mijn deelname aan het Start-Up Assist programma 
heeft mijn bedrijf een ontzettende boost gekregen.”

“Ik dacht dat ik mijn algemene voorwaarden best netjes op papier 
had gezet. Gelukkig heeft Benk Advocaten mij gewezen op wijzi-
gingen zodat ik ze ook echt goed voor elkaar heb. En ik heb mijn 
grootste klant te danken aan Donar!”

Meer weten over Start-up City?  
Kijk op www.hanze.nl/ondernemen
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DAVONTÉ LACY
GUARD

UBS GÜSSING KNIGHTS, AUT (2015-2016)

BC HALLMANN VIENNA, AUT (2016)

EHINGEN URSPRING, DEU (2017-2018)

PS KARLSRUHE LIONS, DEU (2018-2019)

MERKEZEFENDI BELEDIYESI  

DENIZLI BASKET, TUR (2019-2020)

LENGTE 1.94 M

GEWICHT 95 KG

GEB. DATUM 21-03-1993

GEB. PLAATS TACOMA, USA

NATIONALITEIT AMERIKAANS
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DONARMUSEUM

Ook op social media zijn we actief, waar we updates 
van onze website en leuke feitjes over wedstrijden en 
spelers plaatsen.

Het afgelopen seizoen hebben we de collectie kunnen 
uitbreiden met een aantal shirts en heeft Willem de 
Kok, directeur van MartiniPlaza, twee vitrines voor ons 
geregeld. Deze hadden we al feestelijk willen onthullen, 
maar helaas liep het vorig seizoen allemaal heel anders 
dan verwacht. Ook hebben we enkele fotoboeken en de 
prijs van een toernooi gekregen uit de erfenis van de 
helaas te vroeg overleden Grietje Pasma.

We blijven altijd op zoek naar materiaal om de geschie-
denis van Donar te waarborgen voor de toekomst. Neem 
gerust contact met ons op als je nog materiaal hebt lig-
gen. Hoe groot of hoe klein het ook is, fysiek of digitaal, 
alles is voor het DonarMuseum van waarde. Een financi-
ele bijdrage is ook altijd welkom zodat we het materiaal 
in goede staat kunnen bewaren, posters netjes kunnen 
inlijsten of schoenen mooi kunnen presenteren.

We horen graag van je!

In januari 2021 bestaat Donar basket-
bal 70 jaar! Sinds 2009 zet Stichting 
DonarMuseum zich in om de rijke  
historie van Donar onder de aandacht 
te brengen. Dit doen we voornamelijk 
via onze website. Het is namelijk op dit 
moment nog maar de vraag of we het 
14e lustrum van Donar kunnen vieren 
met een grootse tentoonstelling...
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In zijn rookie jaar in Europa (2015-2016 Oostenrijk) was hij teamgenoot van 
Bradford Burgess, Donarspeler in het roemruchte seizoen waarin Donar 
bijna de FIBA Europe Cup finale bereikte. Ze zijn altijd vrienden gebleven. De 
fameuze avonturen en opmars van Donar in Europa heeft hij dan ook bewust 
meegekregen en zodoende wist hij al dat hij bij een mooie club ging spelen.

De Amerikaan groeide op in Tacoma, Washington, een plaats vlak onder  
Seattle aan de westkust. Zijn motto was eerst zorgen dat je de beste speler 
van de buurt bent, daarna van de stad en dan van de provincie. Dit lukte 
hem. Hij mocht spelen bij de Washington State University. Daar kende hij vier 
succesvolle jaren. Nog steeds heeft hij het record van meeste driepunters 
in totaal op zijn naam staan. Op de vraag wie dan de nummer twee van de 
University is verschijnt een brede glimlach op zijn gezicht. “That’s Klay …”  
Drievoudig NBA-kampioen Klay Thompson van de Golden State Warriors deed 
echter drie seizoenen over zijn totaal, één jaar minder dus. Nét op het moment 
dat DaVonté bij de University ging spelen, vertrok Thompson om aan zijn 
NBA-avontuur te gaan beginnen. “He knew I was coming” aldus een  
grijnzende DaVonté. 
 
Via collegebasketbal heeft hij ook zijn huidige vriendin leren kennen. Hij wil 
graag vertellen hoe ze heet: Laci. Okay….Laci Lacy dus, hij moet er zelf ook 
hartelijk om lachen. Niet moeilijk om te onthouden in elk geval. Ze leerden 
elkaar kennen op een basketbalcamp in Oregon. Zijn vriendin speelde destijds 
ook nog basketbal (College of California). Ze is afkomstig uit Alaska, ze wonen 
en leven echter samen in Spokane, vijf uur rijden van Seattle en drie uur rijden 
van de Canadese grens. Collegebasketbal heeft hem ook vrienden voor het 
leven gebracht en dat waren niet eens basketballers. Hij woonde samen met 
hen in een appartement en heeft met allen nog altijd contact ook al zijn ze 
uitgewaaid naar diverse oorden, zoals Los Angeles, Seattle, Hawaii en nu dus 
ook Groningen. 

Niet alleen dankzij het collegebasketbal (spelen in Australië) kwam hij in aan-
raking met reizen maar ook door te spelen voor Athletes in Action, een Chris-
telijke organisatie die jongeren vooral aan laagdrempelige (sport)activiteiten 
wil laten deelnemen en daarbij Gods liefde in woorden en daden wil laten de-
len. Zo deed hij mee aan toernooien in Jamaica en China, prachtige ervaringen 
voor hem. Hij houdt er van nieuwe culturen te leren kennen. “Kennis is macht” 
zegt hij er zelf over. DaVonté is erg religieus zonder daarbij al te vaak naar de 
kerk te gaan. Hij is heel positief ingesteld als persoonlijkheid, hij vindt zichzelf 
een bevoorrecht mens en is van mening dat je de wereld kunt veranderen door 
bij jezelf te beginnen.
 
Hij verheugt zich heel erg op het komende seizoen en is positief over het team. 
Nieuwe spelers die elkaar moeten leren kennen en als doelstelling hebben 
om iets moois neer te zetten bij Donar. Zo leeft het halen van de Champions 
League niet alleen bij de fans maar zeer zeker ook bij de spelers laat hij weten. 
“Een zware maar geen onmogelijke opgave”. Teambuilding is erg belangrijk. 
Samen met Will Moreton heeft hij de binnenstad van Groningen verkend en 
hebben ze al boven op het Forum gestaan. Will speelt voor het eerst in Europa 
en woont ook voor het eerst op zichzelf. DaVonté weet hoe het voelt om rookie 
speler te zijn en hoe fijn het is als iemand je dan over je ontfermt.
 
In de oefenwedstrijden tegen Bakken Bears en Belfius Mons-Hainaut liet 
DaVonté in elk geval al een goede indruk achter. Nam het voortouw in het 
team in zowel aanvallend als verdedigend opzicht. Hij weet dat dat ook van 
hem wordt verwacht met zijn ervaring. Gedurende het seizoen zal hij gaan 
spelen met rugnummer 7, niet alleen omdat Carmelo Anthony met dat nummer 
speelt, maar vooral ook omdat zijn moeder dit gewoon een leuk getal vindt.

Dat de 27-jarige Amerikaan DaVonté Lacy 
begin mei als eerste nieuwe speler aan 
de Donarfans werd gepresenteerd was 
geen toeval. De nieuwe Donartrainer 
Ivan Rudež en hij waren twee seizoenen 
geleden samen in dienst bij de Duitse 
Pro-A club PS Karlsruher Lions. Na één 
seizoen scheidden hun wegen en ging 
DaVonté zijn geluk beproeven in Turkije. 
Het contact tussen beiden is echter  
altijd gebleven. De sympathieke  
Amerikaan had niet alleen respect voor 
de trainer Rudež maar vooral ook voor 
de persoon Rudež. Toen het telefoontje 
kwam van de nieuwe Donarcoach met 
de vraag hoe hij er over dacht om naar 
Groningen te verhuizen hoefde hij geen 
seconde na te denken. “Let’s do it!”  
was zijn onmiddellijke reactie. 

DAVONTÉ LACY

“LET’S DO IT!”
tekst: Hans Norder  foto’s: Basketball Champion League  /  Arnold Meijer
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DONAR TENUE
2020-2021
Keuze tussen  
de varianten:  
DBL thuis of uit en 
FIBA Europe Cup 
thuis of uit. 

Personaliseren met naam 
en rugnummer is mogelijk  
voor een meerprijs van 
€10,-

€59,99

BEKIJK ONS GEHELE 
ASSORTIMENT EN  
BESTEL VANDAAG NOG VIA  
WWW.DONAR.NL/FANSHOP

9

9.6

3.8

2.8




PT

RB

AS

FG

3P

40%

46%

56%
FT

DAMJAN RUDEŽ
FORWARD

KK ZRINJEVAC, CRO (2002-2004)

OOSTENDE, BEL (2004-2006)

KK SPLIT, CRO (2006-2008)

KK OLIMPIJA, SLO (2008-2009)

KK CEDEVITA JUNIOR, CRO (2009-2011)

KK CIBONA, CRO (2011-2012)

ZARAGOZA, ESP (2012-2014)

INDIANA PACERS, USA (2014-2015)

MINNESOTA TIMBERWOLVES, USA  

(2015-2016)

ORLANDO MAGIC, USA (2016-2017)

VALENCIA, ESP (2017-2018)

AS MONACO, MON (2018)

UCAM MURCIA, ESP (2018-2019)

LENGTE 2.08 M

GEWICHT 103 KG

GEB. DATUM 17-06-1986

GEB. PLAATS ZAGREB, CRO

NATIONALITEIT KROATISCH
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2006

Landskampioen België 

(Oostende)

2009

Landskampioen en 

beker Slovenië  

(KK Olimpija)

2012

Landskampioen Kroatië 

(KK Cibona)

2007, 2008, 2010

All-star team Kroatië
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Na een jaar ‘vrij’ te zijn geweest staat Damjan Rudež weer op het basketbalveld. Niet op de vloer van 
een NBA stadion, maar in ons eigen MartinaPlaza.  Het was een jaar waarin hij moest opladen. Een 
jaar waarin hij samen met zijn vrouw Smilja hun eerste kindje kreeg. Een dochter, hij wilde altijd al een 
meisje, genaamd Mila.  Dit was niet de enige reden waarom hij een jaar vrij nam, hij moest zich ook 
geestelijk weer opladen. Want de laatste jaren zijn niet altijd makkelijk geweest. “Het spelen voor 
verschillende teams in verschillende landen, it takes a toll on you mentally.”

Spelen in de NBA. Dat kunnen niet veel mensen zeggen. Maar Damjan deed het. Op zijn 28ste.  Nadat hij bij  
Basket Zaragoza (Liga ACB in Spanje) weer op de radar was gekomen van de NBA, volgde er een aanbieding 
van de Indiana Pacers. “Dat was zo spannend. Ik vloog daarheen, ontmoette Larry Bird, een held van mij, en de 
onderhandelingen begonnen. Maar totdat je een contract hebt getekend, is niets zeker, zeker niet in de NBA. 
Toen het moment daar was,  het moment dat ik mijn handtekening zette, dat was één van de mooiste momenten 
van mijn leven. Het was een vervulling van een levenslange droom, een bevestiging van al het werk dat je erin 
hebt gestopt. Een dag die niet alleen mooi was voor mij, maar ook voor mijn familie en vrouw die mij hierin altijd 
hadden gesteund.  Ik denk ook dat het goed was dat ik pas op mijn 28ste in de NBA ging spelen en niet op mijn 
18e. Je wordt dan niet makkelijk meegesleept in de leefstijl, je bent al wat gewend.”

Hij beschrijft de NBA als een totaal andere wereld. “Niets kan je voorbereiden op hoe het is om daar te 
spelen. De intensiteit van het trainen, het constante reizen, het leven daar. Ook het basketbal is anders.  
Ik beschrijf het vaak als een totaal andere sport. Het level van atletisch zijn ligt daar zo hoog, het spel 
is zo fysiek. En dan sta je ook nog op het veld met idolen zoals Lebron James en Carmelo Anthony. De 
eerste keer dat ik het veld op moest was ik echt zenuwachtig. Maar wanneer je uiteindelijk je jersey 
aandoet en je op het veld staat, dan valt alles weg en doe je wat je moet doen. Basketballen.  En 
wanneer je dan je eerste echt goede wedstrijd speelt, of toen ik het winnende punt maakte 
tegen Orlando, dat is echt een geweldig gevoel.” 

Maar het leven in de NBA had ook zeker zijn nadelen. “Het zwaarste moment in mijn 
carrière kwam toen ik ‘getrade’ werd door de Indiana Pacers. Ik had een goed seizoen 
gespeeld, had elke wedstrijd minuten gemaakt en ik voelde mij daar thuis. En ineens 
moet je naar een club die jou niet per se wil en waarvoor je ook zelf niet hebt geko-
zen. Dat kwam erg onverwacht en deed pijn. Daarna volgde in de NBA nog een 
jaar bij de Minnesota Timberwolves en een jaar bij Orlando Magic.”  

“Die wisselingen hadden wel echt een weerslag op mij. Het past beter 
bij mij als persoon om een vaste basis te hebben, om meerdere 
jaren ergens te spelen, om vertrouwen te voelen, om te voelen 
dat het team en de stad achter mij staan. “ Damjan sluit 
dan ook niet uit dat hij zich voor langere tijd aan Gronin-
gen verbindt. Hij is onder de indruk van de stad. Van 
voormalig nationaal-teamgenoot Drago Pašalić had 
hij al lovende verhalen gehoord. “We hebben veel 
gebeld toen ik een keuze voor een volgende 
club moest maken. Hij beschreef het als een 
kleine studentenstad die tegelijkertijd 

alles had wat je maar kan wensen, een stad waar hij een fantasti-
sche tijd had gehad en hij had gelijk.” Het enige waaraan Damjan 
nog moet wennen zijn de ‘broodjes’ die wij tussen de middag eten. 
“That’s not lunch.” Die lunch die kan hij overigens gewoon in het 
Nederlands bestellen want dankzij zijn jaren in België, spreekt hij 
een behoorlijk woordje Nederlands.  

Damjan is een echte teamspeler. “Ik probeer er ook altijd voor te 
zorgen dat iedereen in het team zich goed voelt. Dat zorgt voor de 

beste werksfeer. Bijvoorbeeld door veel grappen te maken in de 
kleedkamer”.  Met de sfeer zit het in dit team wel goed. “Het is lang 
geleden dat ik met zo’n ‘volwassen’ groep spelers heb gespeeld. 
Iedereen werkt hard en het werkt organisch tussen ons. We heb-
ben ook veel lol.  De basis is sterk en dat is fijn. Het gaat een lang 
seizoen worden, we zijn nu al een tijd bezig en het seizoen is nog 
niet eens gestart. Straks komt het reizen, komen er verliespartijen 
en teleurstellingen, word je moe en dan is het fijn als er zo’n basis 
en sfeer is.” 

En dan is er natuurlijk zijn broer die zijn coach is. “Hij was al-
tijd mijn idool, de reden waarom ik ging basketballen. We 

komen niet uit een sportieve familie, onze ouders zijn 
leraren. Maar zodra ze zagen dat dit onze passie 

was, dat basketbal onze liefde was, hebben 
ze ons altijd gesteund.” Damjan is van plan 

om zo lang mogelijk te blijven basketballen. 
“Het is de beste baan in de wereld.” En 

als het aan hem ligt, kan dat dus best 
een aantal jaren in Groningen zijn. “Het 

voelt goed bij Donar. Het is een super 
professionele club. Voorafgaand 

aan dat ik hier kwam heb ik naast 
Drago veel gepraat met Martin de 
Vries. Ik voelde me welkom en 

gewenst. Het lijkt mij prachtig om 
voor deze stad,  samen met mijn 

broer, iets moois te betekenen.”

DAMJAN RUDEŽ
“ PRACHTIG OM VOOR DEZE STAD, 

SAMEN MET MIJN BROER, IETS 
MOOIS TE BETEKENEN.”

tekst: Bert ten Oever  foto: Claus Dijk
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PARTNERS

STERSPONSOREN

HUIS VAN DONAR

Logistics

SPONSOREN
KLEDING PARTNER

LENGTE 2.10 M

GEWICHT 103 KG

GEB. DATUM 11-12-1989

GEB. PLAATS HOOGKARSPEL

NATIONALITEIT NEDERLANDS

2009, 2012

MVP U23

2013-2014

Landskampioen (Gasterra Flames)

2014

NBB beker (Gasterra Flames)

Supercup (Donar)

2015

NBB Beker (Donar) 

DBL All-star team

2016

DBL All-star team

DBL All-defense team

2017-2018

Landskampioen (Donar) 

DBL All-star team  

2018

NBB Beker (Donar)

2018-2019

supercup

7.2

4.8

1.4



 PT

RB

AS

FG

3P

56%

29%

57%
FT

THOMAS KOENIS
CENTER14

DEN HELDER (2007-2009)

BERGEN OP ZOOM (2009-2011)

DONAR (2011-2015)

ZZ LEIDEN (2015-2017)

DONAR (2017-HEDEN)

ORANGE LIONS 41 INTERLANDS
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Ivan Rudež is sinds eind juli de nieuwe coach van Donar. 
Geboren op 22 december 1979 in Zagreb, de hoofdstad 
van Kroatië. Zijn hele jeugd is hij daar gebleven. Na het 
doorlopen van de basisschool ging hij naar het gymnasi-
um in Zagreb om daarna van 1998 tot 2000 journalistiek 
te studeren aan de Universiteit van Journalistieke Weten-
schap in Zagreb. Daarna was Ivan nog niet uitgestudeerd 
en ontving in 2006 de hoogste coachwaardering aan de 
University of Kinesiology Science in Zagreb. 

Zijn actieve periode als basketbalspeler was uiteindelijk 
van korte duur. Als 12-jarige begon hij zijn carrière bij BC 
Maximir en maakte hij onderdeel uit van het Kroatisch 
nationaal team van spelers onder 16. Op 19-jarige leeftijd 
moest hij noodgedwongen stoppen met spelen vanwege 
een ernstige blessure en twee operaties. Vandaar dat het 
ook geen wonder was, dat hij zich al op zeer jonge leeftijd 
ging specialiseren in het coachen. Een indrukkende lijst 
aan activiteiten op dat gebied vult zijn CV. 

Al op 25-jarige leeftijd werd hij officieel trainer/coach bij 
BC Zrinjevac van U18 en assistent-coach van U20. Daarna 
ging het eigenlijk alleen maar op een succesvolle wijze 
verder in zijn coach-carrière. Zo werd hij o.a. een aantal 
keren coach van het jaar in Zwitserland. 
 
Op de vraag hoe het is om in Groningen te zijn antwoordt 
Ivan dat het fantastisch is. Hij is op een geweldige manier 
opgevangen in deze toch wel vreemde coronatijd. Maar hij 
merkte vanaf het begin, dat de visies van hem en Donar 
met elkaar matchen. En ook de stad Groningen bevalt hem 
uitermate. De sfeer hier geeft hem een geweldige energie.
 
De eerste weken is hij volop bezig geweest met de voor-
bereiding van het team. Om een speler goed te kunnen 
gebruiken in een team is het noodzakelijk dat je de speler 
ook daadwerkelijk kent. Daarom zijn er veel intensieve 
gesprekken gevoerd met de spelers. Ivan wil MartiniPlaza 
dan ook bedanken voor de mogelijkheid die werd geboden 
om alles met het team ook te kunnen doen in de omge-
ving waar de wedstrijden worden gespeeld. In zijn ogen 
is dat een voorwaarde om iedereen zo goed mogelijk te 
prepareren voor het seizoen. 
 
Als zijn vrouw en kinderen in Groningen komen in de 
vakantie hoopt hij wat meer van Stad en Ommeland te 
kunnen zien. Over de mensen in Groningen en specifiek bij 
Donar geeft hij aan, dat het geweldig is om hier te mogen 
werken. Alles is op de toekomst gericht om Donar verder 
te ontwikkelen en dat er een schone taak ligt om samen 

met iedereen die ontwikkeling te realiseren. Het geeft hem 
in ieder geval een geweldige boost om alles te geven om 
het tot een succes te maken.
 
De oorlog in het voormalig Joegoslavië heeft hij als tiener 
meegemaakt. Hij kijkt daarop terug als een periode die 
onnodig is geweest, waarbij alleen maar slachtoffers zijn 
gevallen en waarvan binnen de landen op de Balkan nie-
mand voordeel heeft gehad. Alleen enkele andere landen 
hebben ervan geprofiteerd. “You need two idiots to start 
the fight”, zo typeerde hij deze nare tijd.
 
Als we het krijgen over de visie op basketbal wordt het 
complex. Kijkend naar het spelersmateriaal dat hij tot zijn 
beschikking heeft binnen Donar komt het erop neer, dat 
het team altijd een ‘fighting spirit’ moet laten zien en dat 
de individuele speler altijd bewust moet zijn van het feit 
dat hij een onderdeel van het team is. Spelers, staf, be-
stuur, fans, kortom iedereen moet trots zijn om onderdeel 
te kunnen en mogen zijn van dit Donar.
 
Het is mooi om te zien, dat de jeugd een echte kans krijgt 
om zich in het team te spelen. De visie van Ivan is erop 
gericht, om dat goed van de grond te krijgen. Zo wil hij ook 
graag, dat naast een viertal jeugdspelers ook een van de 
trainers van de jeugd gaat meedraaien in de organisatie 
van het eerste team. Gedurende zijn driejarig contract 
wil Ivan daarop zo veel als maar mogelijk is sturen. Hij 
wil eigenlijk niet drie jaar vooruit kijken, maar week voor 
week de doelstellingen en de handelingen afstemmen op 
hetgeen op dat moment nodig is. Maar in het achterhoofd 
zit wel steeds de gedachte dat het gaat om ontwikkeling 
en groei van Donar om zo hoog mogelijk te kunnen spelen. 
Hij wil graag zijn steentje bijdragen aan de ontwikkeling 
van het coachen in alle geledingen van Donar. 
 
Ivan is een man die naast basketbal en zijn familie het 
heel belangrijk vindt om loyaliteit aan zijn vrienden te 
tonen. Eigenlijk is iedereen binnen de club een grote bas-
ketbalfamilie. Uit alles waarover het in het gesprek ging, 
was het verhaal dat we het ‘TOGETHER’ moeten doen. 
 
Op de vraag wat Ivan de fans mee wil geven in deze 
vreemde coronatijd zegt hij: “Don’t submit to the psy-
chology of fear”. “We worden met elkaar vergiftigd door 
hetgeen er allemaal wordt gepubliceerd over corona en 
wat er mee te maken heeft”. “Trust yourself en respect 
others!” “And come to us in MartiniPlaza to support us”.

Een afspraak met Ivan Rudež is snel gemaakt. In het gesprek dat we naderhand voerden werd ook duidelijk 
waarom dat zo snel gaat. Hij is een bevlogen man die blijkbaar dag en nacht met basketbal bezig is en het 
belangrijk vindt, dat iedereen bij de club waar hij werkzaam is gelukkig is en daar hoort bij, dat je ook snel 
contact kan krijgen met hem. Bovenop het nieuwe Forum troffen we elkaar om te praten over basketbal, 
Donar en Stad en Ommeland. Ivan was zeer onder de indruk van dit prachtige gebouw en hij was dan ook 
enthousiast over de architectonische prestaties bij de bouw van dit Forum. Dat er in dit gebouw ook een ge-
weldige bibliotheek aanwezig is waar ook veel oudere mensen gebruik van maken, vond hij ook fantastisch. 
Hij zal dan ook spoedig een lidmaatschap nemen bij deze bibliotheek. 

IVAN RUDEŽ

ALTIJD EEN ‘FIGHTING 
SPIRIT’ LATEN ZIEN

tekst: Bert ten Oever  foto: Claus Dijk
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LENGTE 2.05 M

GEWICHT 102 KG

GEB. DATUM 31-07-1995

GEB. PLAATS VOORBURG

NATIONALITEIT NEDERLANDS

11.2

5.2

1.4
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77%

-

81%
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WILLEM  
BRANDWIJK
FORWARD

19

SIENA SAINTS, NCAA USA  

(2014-2017)

IUP CRIMSON HAWKS, NCAA USA 

(2017-2019)

FEYENOORD (2019-2020)

ORANGE LIONS (2017, 2018)



HIER HEB JE DE RUIMTE!
MEER OP MARTINIPLAZA.NL

1,5 METER

WELKOM IN MARTINIPLAZA

THEATERDIER  

SPORTIEVELING  VERGADERTIJGER 

MUZIEKGEK 

CONGRESGANGERBEURSBEZOEKER

ADV Pres Gasterra Flames 2012  19-09-2011  09:52  Pagina 20
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DONARFONDS 
MAAKT HET  
MOGELIJK!
Op 27 februari 2014 werd het Donarfonds 

opgericht. Het Donarfonds is een onaf-

hankelijke stichting en heeft tot doel het 

stimuleren van sport en bewegen door 

jongeren in Stad en regio. Het liefst met 

een basketbal natuurlijk! Vooral buurtge-

richte activiteiten van en door bewoners 

en/of verenigingen kunnen rekenen op 

een steuntje in de rug.

Het Donarfonds wordt financieel gesteund door giften en 
door een jaarlijkse bijdrage van Donar bestaande uit € 0,50 
per verkochte losse kaart in de play-offs. Afgelopen seizoen 
was voor het Donarfonds dus een slecht jaar, maar gelukkig 
zit er nog voldoende geld in kas om aanvragen te kunnen 
honoreren.

Het Donarfonds geeft ‘het laatste zetje’ en functioneert 
alleen als co-financier. Aanvragen door of voor individuen 
worden niet gehonoreerd. Ook aanvragen voor meerjarige 
of structurele ondersteuning worden niet in behandeling 
genomen. De voorwaarden zijn laagdrempelig en is het niet 
moeilijk om een aanvraag in te dienen.  
 
Zie www.donar.nl/over-donar/donar-fonds 

tekst: Gaaike Euwema  foto: Arnold Meijer

51

LENGTE 1.94 M

GEWICHT 88 KG

GEB. DATUM 01-07-1995

GEB. PLAATS SAN MATEA, USA

NATIONALITEIT AMERIKAANS

11.4

5.4

2.0
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GUARD/FORWARD21

PRINCETON TIGERS, NCAA USA 

(2013-2017)

SANTA CLARA BRONCOS,  

NCAA USA (2017-2018)

HEROES DEN BOSCH (2019-2020)



HENRY CARUSO
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LENGTE 1.98 M

GEWICHT 88 KG

GEB. DATUM 05-12-1997

GEB. PLAATS CHICAGO, USA

NATIONALITEIT AMERIKAANS

11

4.2

0.4
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3P

42%

41%

64%
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WILL MORETON
FORWARD22

STONEHILL SKYHAWKS, NCAA USA 

(2016-2020)



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

Ook zijn er activiteiten tijdens de wedstrijd: 

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

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

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

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

foto: Claus Dijk
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LENGTE 1.94 M

GEWICHT 90 KG

GEB. DATUM 21-06-2001

NATIONALITEIT NEDERLANDS



KJELD ZUIDEMA
FORWARD32

Basketballers, voetballers, wielrenners, hockeyers, 

volleyballers en coureurs hebben één ding gemeen: 

ze bewegen.

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

weg te denken uit onze energievoorziening. Het maakt nu steeds 

vaker plaats voor groen gas.

Sport
is
beweging

www.gasterra.nl Gas waar het onmisbaar is
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Airtime

Samen maken we de dag

Volg
alles over 
Donar op
DVHN.NL/sport

FOTOGRAAF: JAN KANNING

GRONINGEN, 20:00 UUR

LENGTE 1.98 M

GEWICHT 102 KG

GEB. DATUM 10-02-1987

GEB. PLAATS WAYCROSS, USA

NATIONALITEIT AMERIKAANS

8.0

5.0

3.0



PT

RB

AS

FG

3P

54%

-

60%
FT

JUWANN JAMES
FORWARD33

JAMES MADISON DUKES,  

NCAA USA (2005-2006)

NEPTUNE, IRL (2009-2010)

VENDEE CHALLANS, FRA  

(2010-2011)

DENAIN, FRA (2011-2012)

GENEVA LIONS, CHE (2012-2015)

LE PORTEL, FRA (2015-2016)

GENEVA LIONS, CHE (2016)

UNION NEUCHATEL, CHE (2016-2017)

LUGANO TIGERS, CHE (2018-2019)

FRIBOURG OLYMPIC, CHE  

(2019-2020)
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BBC LEDEN  
AAN HET  
WOORD

Jewel Business Valuation is een  
onafhankelijk adviesbureau op het  

gebied van ondernemingswaardering.

Onze wereld draait om jouw digitale  
producten en diensten. Qbit beveiligt  
ze en gaat je voor in de wereld van  

cybersecurity.

Wij wensen Donar en alle fans een fit, 
vitaal en sportief seizoen toe!

Waarom past Donar zo goed bij  
Coop Supermarkten? Nou, omdat we  
graag SAMEN het verschil maken :)  

#Together #SamenMaakJeHetVerschil

Brink Orthopedie is de specialist in het 
aanmeten en maken van alle denkbare 

orthopedische hulpmiddelen. 
Meer weten? www.brinkorthopedie.nl

We wensen Donar een sportief  
succesvol jaar & goede business  

#decoöperatieveRabobank

Lijfering dranken wenst de gehele  
Donar familie een succesvol en  

gezond basketbal seizoen!

De wasserij stomerij van Groningen.

Vast of tijdelijk personeel nodig?  
Of op zoek naar een nieuwe baan  

of bijbaan? Ga naar Adecco.nl

Geen praatjes, wel plaatjes.

DVT Beveiliging BV wenst DONAR  
een ‘veilig’ seizoen!

Heeft u vragen over ondernemerschap  
en wilt u weten wat wij voor u kunnen 

betekenen neem contact op via  
entrepreneurship@rug.nl

Autotaalglas Assen helpt....altijd!  
Bel 0592-409141 of 0800-0828, 24/7  

www.autotaalglas.nl/vestiging/ 
autotaalglas-assen/

HR-vacature? Tijdelijk of vast, wij kennen 
de juiste kandidaat! HR24 Ontwikkelt  
& Bemiddelt HRM-professionals voor 

Noord-Nederland.

Met een rugzak vol ervaring hebben wij  
ons met veel plezier gespecialiseerd in 

AANKOOPbegeleidingen en  
financieringsTAXATIES van woningen. 

www.makelaarharen.nl

Dream now, travel later,  
Diana Elzinga Travel Agent “thuis in  
de hele wereld”, wenst Donar een  

fantastisch Basketbal Seizoen

We know the World  
We are in your Team  

Together as one Team

HumanCapitalCare staat voor een  
gezond, gemotiveerd en competent  
werkend Nederland. Met focus op  

inzetbaarheid, en dus op preventie!

Van harte welkom @BreelandAnnen,  
de perfecte locatie voor #teambuilding 
#vergadering #teamuitje #barbecue!  

Ook dit jaar weer #Together met Donar

Onze klanten willen slimmer,  
doeltreffender en efficiënter worden  

door waarde uit data te halen.  
Business Analytics op Top Niveau!

Groningen Seaports wenst Donar veel  
succes toe komend seizoen. Met veel  
energie en chemie als TEAM op koers  

richting de achtste landstitel!

Seizoenskaarten, giftcards of andere  
plastic passen nodig? DCP zet je op de 

kaart! (Ook voor etiketten en labels!)

Heeft u nog geen tandarts? Is uw  
tandarts met pensioen gegaan?  
Bent u een angstpatiënt? Dan is  

Tandartspraktijk Wijert Noord wat voor u!

Het is niet makkelijk maar met zijn  
allen kunnen we het! #Together

Grand Café Time 
Out. Dé plek waar je 
‘together’ een time-
out neemt voor een 
lekkere lunch, goed 
diner of een gezellige 
(bedrijfs) borrel.

Eemspoort Trade zBV koopt oversteek,  
faillissementen en kunnen gezamenlijk  
activa vermarkten via onze platformen. 

WWW.EEMSPOORTTRADE.NL

Easy-Cloud maakt IT mogelijk voor Donar. 
Want IT moet werken. Met én voor jou.  

Kun jij ook niet zonder? Kies voor  
Easy-Cloud. www.easy-cloud.nl

Vriesendijk, Martinistad en Dijker  
wensen Donar veel plezier met hun  

MINI’s. Samen op weg naar veel  
sportieve successen. #together

UW DOCUMENTEN, ONZE PASSIE!  
Wij bieden toegevoegde waarde voor  

een optimale documentenstroom in uw  
organisatie. #kostenbesparing  

#efficiency

FlexVirtual wenst Donar veel succes  
in de voorbereiding op het nieuwe  

seizoen en we hopen elkaar snel weer  
te zien in MartiniPlaza.

Multicopy the communication company: 
drukwerk, kleurprint, mailing, posters,  

folders, gevel reclame, sign,  
autobelettering en nog veel meer!

EY staat haar klanten terzijde: van 
start-ups tot Fortune 500-bedrijven.  
Onze diensten zijn net zo gevarieerd  

als onze cliënten. Wij helpen jou!

ENGIE is een services- en energie-
bedrijf. Wij helpen bedrijven,  

organisatie & consumenten om de 
energietransitie waar te maken.

BDO wenst Donar een  
succesvol seizoen! #together

Goed opgeleid personeel is van groot 
belang in organisaties. Wij dragen 

graag ons steentje bij door personeel 
gericht op- bij- of om te scholen!

Bout Advocaten 
wenst Donar een 
sportieve compe-
titie toe. Op naar  
het kampioens-
feest! #together 
#landskampioen 
#seizoen20/21  
#BoutAdvocaten
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BBC LEDEN  
AAN HET  
WOORD

Dagelijkse veerdienst vanuit de  
Eemshaven naar het prachtige  
Duitse waddeneiland BORKUM.

Greatwaves realiseert superstabiel  
en waanzinnig snel internet voor  

bedrijven. We kunnen niet wachten  
tot we weer met zijn allen naar  

Donar kunnen!

Je juridische sh*t nog niet op orde?  
Let’s do it together! Met ons regel je het 

eenvoudig online. Snel én super  
coronaproof ;)

Uw leverancier voor alles wat u zoekt  
op het gebied van gereedschappen,  

industriële slangen, hogedrukreiniging, 
PBM en werkkleding.

HS Holding steunt Donar, sinds de  
oprichting van de BBC, in goede en  

slechte tijden. Wij hebben vertrouwen in 
een sportief en gezond seizoen!

Grafische vormgeving en illustratie.  
Al jaren met een blauw hart (en ziel) de  

trotse communicatiesponsor van Donar.  
studioparaat.nl  

LM advocaten |  
specialisten in  
ontslagrecht

A D V O C A T E N

Logistics

Met het motto ‘Maak werk van je talent’  
ga ik voor de ontwikkeling van mens,  
team en organisatie. Doe als Donar 
#together en ga voor werkplezier!

#wijzijndonar

Professionals in aan-, verkoop of  
taxatie van uw woning. Gewoon, goed  
en vertrouwd. We wensen DONAR een 

fantastisch seizoen en 3 titels toe.

Professionele livestreams & webinairs  
vanuit onze studio’s of op locatie, wij  
helpen graag! Daarnaast wensen we  

Donar een top seizoen toe!

“Niet een vaste baan maar het sociale  
netwerk vormt de nieuwe zekerheid in 

2020!” Kom en zet met ons NU de eerste 
stappen op de veranderde arbeidsmarkt.

“CSU is dé nummer 1 partner in schoon-
maak en gelieerde markten voor busi-

ness-to-business. Deskundig, proactief, 
gastvrij én innovatief. Onze gemotiveerde 
en deskundige vakmensen zorgen voor 

continuïteit en kwaliteit. Zeker nu.”

Kampioenen in IP, IT en Privacy. 
https://nord.legal

#together What do Donar and ColliCare  
Logistics have in common? Both do not 

limit their challenges, they challenge  
their limits.

Plezier, veiligheid 
en gezondheid is 
waar BaSystemen 
voor staat. Meet-
instrumenten voor 
arbo en veiligheid  
is onze hobby,  
basketbal onze 
passie!

BBC LEDENLIJST
• 101BHV.nl
• 2Join

• Adecco
• AG Ems Borkumlijn
• Albert Heijn Beijum
• Alfa College Sport en Bewegen 
• Amasus Shipping
• Amysoft
• Anrogima Holding
• ANWB Rijopleiding Groningen
• AON 
• AP Keizer
• Apollo Hotel Groningen
• Arrix Automatisering
• ASC Academics
• Autobusbedrijf Doornbos
• Autotaalglas Assen

• BAM
• BaSystemen
• BBL Company
• BDO Accountants & Adviseurs
• BENK Advocaten
• Bloemen Mozaïek
• Bloemsma + Faassen
• Bourguinon Lease
• Bout Advocaten
• BQA
• Breeland Recreatie
•  Brink Orthopedie
• Brizan Holding  
 
• Capflex
• ColliCare Logistics
• Community Network Groningen
• Compenda
• Coolman Elektro & Techniek
• Coop Alma Ten Boer
• Coop Lubbers
• Cruon Beveiliging
• CSN Groep
• CSU

• Dagblad van het Noorden 
•  De Haan Advocaten en 

Notarissen
• Delftechniek
• De Peizer Hopbel
• Deskk
• Diana Elzinga Travel Club
• Dizain
• DMG Advies | Accountancy
• Document Solutions Groep
• DRY-Nederland
• Dutch Card Printing
• DVT Groep

• Ed Zijp
• Eemspoort Trade
• EIC B.V.
• eLocktron.nl
• Energy Valley Topclub
• ENGIE
• EY Belastingadviseurs

• Firmo Risico Adviseurs
• Fletcher Familiehotel
• FlexVirtual
• Floer
• FOOX Groothandel Hoogeveen

• GasTerra
• Gasunie
• Gemeente Groningen (Bestuur)
•  Gemeente Groningen 

(Economische Zaken)
• Gemeente Groningen (WSR)
• GIEA
• Giezen Metaalproducten
• GIZOM B.V.                                                                               
• Global Networks
• GOM Schoonhouden
• Grand Café Time Out
• Greatwaves
• GreenLEDwall
• Groningen Confucius Institute
• Groningen Seaports

•  Hanzehogeschool  
Instituut voor Sportstudies

•  Hanzehogeschool 
Instituut voor toegepaste 
Wetenschappen

•  Hanzehogeschool  
Centrum voor Ondernemen

• Hanzevast Capital
• Happy Walker
• Hardt voor Werk
• Harry Buiter Meubelspuiterij
• Hoormann Interieur
• HS Holding
• Huis voor de Sport Groningen
• Human Capital Care

• Infotopics
• Internoord Reizen

• Jazeker!
• Jewel Business Valuation
• JPB Industrial Cleaning

• Kapsalon Kapsoones
• Kassanet Nuus
• Kenneth Smit
• Koops Verhuisgroep
• Kuijpers
• Kuurman Groep

• La Brosse Schilders
• Lentis
•  Lichtreclame Matthijssen |  

Ten Have
• Lijfering Dranken
• LM advocaten

• Macron
• Makelaardij Schokker
• Makelaardij Van der Veen
• Makkes
• MartiniPlaza

• McDonald’s Ter Borch 
•  MCS BV – Full Service 

Container Logistics
• Medical Disposable Store
• Medigros
• Medisch Centrum Zuid
• Meppelink Adviesbureau
• MINI Martinistad
• Multicopy Assen
• MY Facilities

• New Publishers
• NewComm IT
• Nimus translations
• Nippon Electric Glass Europe
• Noordgastransport
• Noordelijk Vastgoed
• Noorderlink
• Noorderpoort
• NoordZ
• Nord Advocaten

• Oosterhof Holman

• Payt
• Paviljoen van de Dame
• PerkinElmer  
• Phoenix BIO
•  Plas | Bossinade  

Advocaten & Notarissen
• Perspectief Werving & Selectie
•  P.P.S.  Salarisadministraties- 

en adviezen
• PRA Health Sciences
• Preventief Veiligheidsdiensten
• ProCoatings
• Promotex
• Provincie Groningen

• Qbit
• Quad Software

• Raad + Daad
•  Rabobank Stad en  

Midden Groningen
• Red Denim 
• Rijksuniversiteit Groningen
• Ron Haans Sportcentrum  
• RSE Telecom ICT
• RTV Noord
• Ruber Acia Subsidieadvies
• RWE
• Rutkens BV

• SBI
• Schilders de Vries
• Schokker Makelaardij
• Scholma Print & Media
• Schuiling Wonen Slapen
• Sign Up Reclame
• SKSG  
• SNN
• Solarcentrum Veendam
• Sportbelevenis.nl
• Stork

• Studio Andere Koek
• Studio Paraat
• Sunoil

• Tandarts Wijert-Noord
• Technisch Expert Jansen 
•  Temporal advies,  

interim & ondersteuning
• Trip Advocaten en Notarissen

• Univé Groningen

• Van Uffelen
• Van Wijnen
• Vastenburg BouwAdviesBureau
• Velema | Rijks notariskantoor
• VH ICT
• VIP Ski Holiday
• Virol Recycling Groep
• Visual Creatives
• Vitesse Textielreinigers
• Voorneveld Interieur

• Wasautomatenverhuur.nl
•  Wardenburg Beveiliging  

en Telecom
• Whatunga
•  Wichers Van der Schaaf 

Makelaars & Taxateurs
• Wijnne Barends
• Winkelcentrum Paddepoel

• Zuidlaren Vastgoed

STARTUP’S

• Alexander Impact
• Cursor Asset Management
• DroneQuest
• EenvoudigRecht.nl
•  Engineering & Consultancy 

Noord Nederland
• Funfairsocks
• Haus Division
• HR24
• IG Advies
• Josvandiggelen.nl
• Judo Your Business
• Knalgeel
• Night Cyclus
• Salesperience
• SAMEEN
• Satys
• SKY event verhuur
• SmartRanking
• Sustainable Brewing Collective
• Thables
• TinyEye
• Treetech
• Unafix
• Vanjorn
• Young Translators
• Zoekeraangeboden.nl
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Informeer ook eens naar de mogelijkheden 
uw drukwerk tot leven te brengen (AR)

Industrieweg 4, 9781 AC  Bedum 050 - 301 36 36 www.scholma.nl info@scholma.nl

Scoor ook met 
de sportiefste 

kwaliteitsdrukker 
uit het noorden

· Fotoboeken
· Wanddecoratie 
· Fotoprints

· Agenda’s
· Kalenders 
· Wenskaarten

· Retroprints
· Visitekaartjes 
· Wijnkisten

Maak je eigen fotoproduct

ALS BESTE
GETEST!

Vlakliggende Fotoboeken

Fotoprints

Wanddecoratie Vormen

Wijnkisten

www.fotofabriek.nl


