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Tweemaal eerder, over het seizoen 2009-2010 

en over 2010-2011, publiceerde GasTerra 

Flames een maatschappelijk verslag naast 

het (financiële) jaarverslag. Hiermee legt het 

bestuur verantwoording af voor de activiteiten en 

opvattingen die een belangrijke rol spelen rondom 

het leveren van topbasketbalprestaties.

Dit keer zijn verslag en informatie vanuit de club 

niet leidend, maar aanvullend op de bijdragen van 

anderen. Een maatschappelijk verslag vanuit een 

ander perspectief, dat voor de geïnteresseerde 

lezer beslist meerwaarde biedt en nieuw licht  

werpt op de sociale - en bedrijfsomgeving van 

GasTerra Flames.

Van het bestuur
Aan het einde van het seizoen 2011 – 2012 is een 

nieuw bestuur aangetreden. Hiermee komt een 

einde aan een termijn van vier jaar waarin Rob 

Schuur, Jack Suiveer en Bart Wittens bestuurlijke 

verantwoording droegen.

Het nieuwe bestuur bestaat uit Hans Haerkens, 

voorzitter; Martin de Vries, technische zaken; 

Gert Kiel, commerciële zaken; Jan Smilde, 

penningmeester en Bert Rolf, secretaris  

(per 14 april vervangen door Gert-Jan Swaving).  

Het is de missie van GasTerra Flames, door het 

bieden van topbasketbal en top entertainment bij 

te dragen aan het maatschappelijk leven in stad en 

ommeland. 

Topbasketbal in Groningen bestaat bij de gratie 

van een excellente connectie met supporters, 

sponsoren en andere publieksgroepen.

Betrouwbaarheid, partnerschap, gemeenschapszin, 

verbondenheid staan daarbij centraal in het 

bestuursbeleid voor de komende jaren.

Aandacht voor topsport en talentontwikkeling 

blijven hoofddoelen van de noordelijke 

basketbaltrots, naast meer focus op 

entertainment. Zo wil het bestuur de sportieve en 

maatschappelijke positie van de club beter borgen 

en verder ontwikkelen.
1 In dit verslag is gekozen voor het gebruik van de clubnaam GasTerra 

Flames. Formeel vallen de beschreven activiteiten en opvattingen onder 

verantwoordelijkheid van de Stichting Prof Basketbal Groningen, de 

Stichting Basketbal Business Club en de Vereniging GasTerra Flames. 

Deze juridische entiteiten vormen bestuurlijk en personeel één geheel. 

GasTerra Flames1 geeft in dit document een indruk  

van zijn plaats in de Groningse en de  

Noord-Nederlandse samenleving.  

Het is geschreven om u inzicht te geven in de 

verbondenheid van de club met zijn maatschappelijke 

omgeving. Bedrijven en instellingen die zich nauw 

verbonden voelen met de club geven in dit document  

hun kijk op topbasketbal en op GasTerra Flames.  

Het bestuur wil op deze manier de relatie met de stakeholders 

van de club versterken en verdiepen.

De maatschappelijke omgeving 

van topbasketbal in 
Groningen
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Jeugd en Health Energizers!
In de stad en in de drie noordelijke provincies 

namen aan 300 reguliere clinics liefst 5500 kinderen 

deel; leerlingen van zowel basisscholen als van 

scholen voor Voortgezet Onderwijs. 

Bijzonder waren ook dit jaar weer de clinic voor 

patiënten en verplegend personeel van het 

Beatrix Kinderziekenhuis in het UMCG en aan de 

Guyotschool voor dove en slechthorende kinderen. 

Verder gaf de club acte de présence bij een 

sporttoernooi voor gehandicapte kinderen. 

Onze 1e teamspelers en onze U-20 spelers zijn 

altijd enthousiast om mee te werken aan het geven 

van een clinic voor de jeugd. 

Een jaarlijks terugkerend evenement is het Nijestee 

basketbaltoernooi voor de groepen 5/6 en 7/8 van 

basisscholen in de stad, dit jaar al weer voor de 

vierde keer. 

Het project Health Energizers! organiseerde 

in de voorjaarsvakantie 2013 een tweede 

basketbalkamp voor 16 basisschoolkinderen. Het 

driedaagse programma werd mogelijk gemaakt 

door onze sponsoren; het richt zich op kinderen 

die niet vanzelfsprekend lid kunnen zijn van een 

sportvereniging.

Gezonde voeding
Naast het kamp biedt de club in samenwerking met 

het Huis voor de Sport clinics aan, waarin naast 

kennismaking met de basketbalsport een gezonde 

voeding en leefstijl centraal staan. We boden 

inmiddels clinics aan in Oude Pekela, Stadskanaal, 

Delfzijl, Uithuizen, Bedum, Zuidhorn, Winschoten, 

Haren, Leek, Bedum en Veendam.

Junior Club
De Junior Club is in 2012 nieuw leven ingeblazen 

dankzij de inzet van het managementbureau en 

een aantal enthousiaste vrijwilligers. De Junior 

Club biedt onze allerjongste supporters elke 

schoolvakantie een leuk evenement, waarmee we 

hen hopelijk ook warm maken voor de sport en 

voor onze club. Momenteel telt de junior club 65 

leden.

Donar fonds
Het bestuur werkt aan de oprichting van een 

fonds om maatschappelijk relevante activiteiten te 

stimuleren of te steunen. De nadruk zal komen te 

liggen op op de jeugd en op duurzaamheid gerichte 

projecten. Met instemming van hoofdsponsor 

GasTerra heeft het fonds de naam Donar Fonds 

gekregen.

 Spelersbegeleiding
Leefstijl en gezondheid zijn niet alleen 

aandachtspunt voor de jeugd. Een nieuw initiatief 

is wat we noemen “life-style-coaching”. Het idee is 

om onze 1e teamspelers en jeugdspelers te helpen 

en te adviseren bij de keuze van voeding, hygiëne 

en ook scholing. Zo is er voor onze buitenlandse 

spelers gelegenheid de Nederlandse taal snel te 

leren beheersen. De life-style-coaching sluit mooi 

aan bij de ‘Dinner Club’; deze bestaat uit gezinnen 

die de spelers van het eerste herenteam op gezette 

tijden gastvrij ontvangen en onthalen op een 

gezellige en gezonde maaltijd. 

Duurzaamheid
Veel van onze sponsoren en BBC-leden laten zich 

in hun bedrijfsvoering leiden door verduurzaming 

van processen en producten. Vanuit de Energy 

Valley Topclub neemt GasTerra Flames actief deel 

aan de Clean Campagne. Dit is een campagne, die 

ondernemers in het mkb stimuleert om optimaal 

rendement te halen uit verduurzaming.

Bedrijven die duurzame resultaten behalen worden 

in de schijnwerpers gezet bij GasTerra Flames en 

de aangesloten topsportclubs. 

Businessclub en Vrijwilligers
De club is geweldig trots op haar grote 

Businessclub en op de grote groep van vrijwillige 

medewerkers.

De BBC leden vormen een belangrijk fundament 

voor de ambities van de club. Het accent ligt dit 

jaar meer bij de verdieping van de onderlinge 

relaties. Ook in economisch zwaardere tijden is het 

goed te investeren in de kwaliteit van de relatie.

Het zijn de talrijke vrijwilligers van GasTerra 

Flames die de thuiswedstrijden geolied laten 

verlopen. Bijkans honderd vrijwilligers doen dit elke 

wedstrijd met veel toewijding en plezier. Aan het 

begin van het nieuwe seizoen is een gedragscode 

geïntroduceerd. Met elkaar waken we voor een 

AAA kwaliteit en spreekwoordelijke gastvrijheid. 

SV Donar
GasTerra Flames prijst zich gelukkig met 

de grootste supportersschare van alle 

zaalsporten in Nederland. En met de grootste 

supportersvereniging (400 leden): de SV Donar.

De Donar-supporters geven met hun blauw 

witte vlaggen kleur en positieve reuring aan 

wedstrijden van GasTerra Flames. Wedstrijden 

in het MartiniPlaza zijn vrijwel altijd sfeervol en 

entertaining. Ook tijdens uitwedstrijden laten zij van 

zich horen. Het is ronduit een plezierig fenomeen 

dat ook langs deze weg goede relaties worden 

onderhouden met supporterssportverenigingen 

met wie we in competitie zijn (o.a. via het jaarlijkse 

supporterstoernooi).

GasTerra Flames demoteam
Niet in de laatste plaats vermelden we het 

GasTerra Flames demoteam. 

Deze wervelende groep cheerleaders manifesteert 

zich tijdens elke thuiswedstrijd met veel elegantie 

en flair. De Europese titel voor deze cheerleaders-

groep uit de provincie Groningen illustreert de hoge 

kwaliteit van hun performances. GasTerra Flames 

is blij hiervoor veelvuldig een prachtig podium te 

kunnen bieden.

Hans Haerkens

Gert Kiel

Bert Rolf 

Jan Smilde

Gert-Jan Swaving 

Martin de Vries

Circa 2840 toeschouwers in MartiniPlaza (kalenderjaar 2012)

1379 seizoenkaarthouders (2012-2013)

175 BBC leden (2012-2013)

Aantal jaarlijkse clinics circa 300

Aantal deelnemende kinderen ca 5.500

Begroting GasTerra Flames (2012-2013): € 1,4 miljoen

Team + Staf (2012-2013): 16 personen

Managementbureau (2012-2013): 3,4 FTE

Vrijwilligers (2012-2013): 85

Trainings- en wedstrijdaccomodaties: MartiniPlaza, Willem Alexander Sportcentrum, 

 Rodenburghal Leek, 

 Noorderpoort (locatie Pop Dijkemaweg), 

 Sporthal Vinkhuizen
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In Groningen en omgeving hebben de meeste 

mensen wel gehoord van GasTerra Flames. Ook 

als ze geen basketballiefhebber zijn. Basketbal 

is immers een grote sport in onze regio. Deze 

bekendheid straalt af op mijn onderneming, 

GasTerra. 

Acht jaar geleden kende bijna niemand in stad en 

ommeland GasTerra. Dat was begrijpelijk. GasTerra 

was net opgericht. We vroegen ons op een bepaald 

moment daarom af hoe we onze naamsbekendheid 

zouden kunnen vergroten en dan vooral in ons 

eigen Groningen. Donar bracht uitkomst.  

We werden hoofdsponsor en GasTerra Flames 

Van de hoofdsponsor

Waarom 

doen we dit 

eigenlijk?

zag het licht. Terugblikkend op de eerste drie seizoenen kunnen we vaststellen 

dat de eerste opzet van de sponsoring, onze naamsbekendheid vergroten, 

is geslaagd. Uit een onderzoek dat we vorig jaar lieten uitvoeren, bleek dat 

meer dan 50 procent van de Groningers ons nu kent, de meesten dankzij onze 

betrokkenheid bij het basketbal. 

Niet veel mensen weten dat een belangrijk deel van het sponsorbedrag wordt 

gereserveerd voor sociale activiteiten van de club, zoals het organiseren 

van basketbalclinics en basketbalkampen voor kinderen die moeilijk toegang 

hebben tot georganiseerde sport. Dit past in een breder verhaal. GasTerra 

dankt zijn bestaan aan de winning van Gronings aardgas. Ons kantoor is hier 

gevestigd. Daarom dragen we overtuigd bij aan sportieve, culturele, educatieve 

en maatschappelijke activiteiten in stad en regio. De sociale initiatieven van 

GasTerra Flames passen hier naadloos in.

We zijn blij met ‘onze’ Flames. Niet alleen omdat veel Groningers ons nu 

kennen, maar ook omdat onze zakenrelaties, die wij geregeld uitnodigen voor 

de wedstrijden, het basketbal net zo (ont)spannend blijken te vinden als wijzelf. 

En laten we de sportieve resultaten niet vergeten. Een kampioenschap, een 

tweede plaats en een beker sinds we hoofdsponsor zijn. 

Om met de Groningers te spreken: het had minder gekund.

Anton Broenink, 

Directeur GasTerra

VAN DE HOOFDSPONSOR
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EVTC
98

Hierin werken BAM, Essent/RWE, GasTerra, 

Gasunie, Groningen Seaports, Imtech 

(“groenpartners”) en diverse andere bedrijven 

(“groenleden”) samen met als doel het grote 

publiek meer te betrekken, informeren en 

mobiliseren bij het energietransitieproces. 

Daarnaast zijn de Natuur- en Milieufederatie 

Groningen, de gemeente en de provincie 

Groningen “groensupporters” van de Topclub.  

Ook de topsportclubs FC Groningen, GasTerra 

Flames, Abiant/Lycurgus en Nic./Alfacollege 

ondersteunen dit unieke 

samenwerkingsconcept 

en leveren daarbij een 

goede bijdrage om 

het energieprofiel van 

Noord-Nederland te versterken en de samenleving 

te betrekken bij de ontwikkeling van een duurzame 

energiehuishouding.  

Energy Valley Topclub biedt bedrijven, 

kennisinstellingen en overheidsinstanties in Noord-

Nederland de mogelijkheid om zich gezamenlijk 

sterk te maken 

voor de inzet van 

schone, betrouwbare 

en innovatieve 

energiesystemen.  

Dat heeft inmiddels geleid tot vele groene 

initiatieven.  Initiatieven waarmee de noordelijke 

energiesector een sleutelrol vervult in de (inter)

nationale energievoorziening en een flinke impuls 

aan de economie en werkgelegenheid geeft.

De nadruk van EVTC ligt op het interesseren van 

Energy Valley 
Topclub 
(EVTC)

De stichting Energy Valley is een netwerkorganisatie die 

met publieke en private partners invulling geeft aan de 

regionale groeikansen van de energiesector. De nadruk ligt op 

energie-innovaties die direct aansluiten bij de (inter)nationale 

energieambities en regionale sterkten. Een van de uitvloeisels 

van deze samenwerking is de Energy Valley Topclub.

de jeugd voor techniek en duurzaamheid,  

met als doel in de komende jaren de groeiende 

vraag naar goede vakmensen in te vullen. 

Onderzoek en onderwijs zijn cruciaal voor een 

passend arbeidsaanbod en zijn belangrijk voor 

Noord-Nederland om zich te kunnen profileren 

en positioneren als energietransitieregio. De 

samenwerking met de topclubs gaat verder dan 

alleen een financiële bijdrage. Zo organiseren 

de bedrijven en clubs met de noordelijke 

kennisinstituten speciale bijeenkomsten om 

het energiethema op een interessante en 

aantrekkelijke manier onder de aandacht te 

brengen. Daarnaast ontwikkelen de partners 

groene projecten waarbij ook studenten 

worden betrokken zodat zij kennis en expertise 

opbouwen en praktijkervaring opdoen.

Bij de uitvoering van het EVTC-programma is 

de rol van sportclubs, zoals GasTerra Flames, 

cruciaal. Via sportclubs wordt het mogelijk 

effectief en efficiënt een groot en gevarieerd 

jongerenpubliek te bereiken. Daarnaast moeten 

sportclubs keer op keer een topprestatie leveren. 

Ook om het energietransitieproces succesvol te 

laten verlopen moet een prestatie van formaat 

worden geleverd. Vandaar dat ervoor gekozen  

is om de sportclubs bij de invulling van de  

EVTC-activiteiten te betrekken.

Het motto van Energy Valley Topclub is dan ook: 

“Samen duurzaam aan de top!”

De nadruk van EVTC 
ligt op het interesseren 

van de jeugd 
voor techniek en duurzaamheid



MARTINIPLAZA
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Een andere overeenkomst tussen beide partners 

is het willen bieden van kansen. Bij MartiniPlaza 

kunnen veel studenten en scholieren stage lopen; 

op die manier helpen wij hen om zich beter voor te 

bereiden op de toekomst. GasTerra Flames biedt 

eveneens aan velen een mogelijkheid om een 

zinvolle bijdrage te leveren als vrijwilliger rondom 

de activiteiten van de Flames.

Zeer regelmatig kun je in onze Topsporthal beleven 

hoe een sportwedstrijd een grote zaal op zijn 

kop zet. De mix van entertainment en sport blijkt 

een gegarandeerde trekpleister voor mensen die 

vermaak, spanning en plezier zoeken. Basketball in 

deze setting biedt grote kansen voor een optimale 

beleving, iets waarnaar wij in MartiniPlaza altijd 

blijven streven.

MartiniPlaza 

De thuishaven van GasTerra Flames

Bij MartiniPlaza merken wij keer op keer hoe 

groot de betrokkenheid van vele supporters is bij 

de club. Bij elke thuiswedstrijd tellen we minimaal 

2.000 bezoekers, met uitschieters boven de 4.000. 

Dat is uniek in Nederland, niet alleen voor de 

basketballsport maar ook voor de zaalsporten in 

zijn algemeenheid.

In een tijd waarin ‘oude’ verbanden als gevolg 

van bijvoorbeeld secularisering en globalisering 

wijzigen en opnieuw gedefinieerd worden, is het 

van belang dat mensen zich op een andere manier 

verbonden kunnen weten. Het supporten van 

GasTerra Flames is zo’n manier van verbinding 

voelen. Zelfs in mindere tijden, bijvoorbeeld na 

teleurstellende play-offs, blijkt de betrokkenheid als 

honderden fans team en coach komen bedanken 

voor een seizoen van topsport.

Het zijn ervaringen als deze die niet alleen heden 

ten dage, maar ook toen ik begin jaren tachtig 

het eerste landskampioenschap onder Maarten 

van Gent meemaakte, aantonen hoe niet te 

onderschatten de waarde en het belang van 

GasTerra Flames is.

Jan Geert Vierkant

Directeur MartiniPlaza

Als ik nadenk over MartiniPlaza en GasTerra Flames zie ik 

vele parallellen. MartiniPlaza trekt jaarlijks circa 500.000 

bezoekers die voornamelijk op de beurzen, congressen, 

theatervoorstellingen en sportwedstrijden afkomen. Wij streven 

naar een hoge kwaliteit met een lage drempel. In dit streven 

passen de wedstrijden van GasTerra Flames naadloos.

Bij elke thuiswedstrijd 
tellen we minimaal 
2.000 bezoekers



NIJSTEE EN BASKETBAL
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Ook ondersteunen wij evenementen als Streetball 

en het Holland Nordic Basketballtournament. In 

ruil daarvoor geven de spelers ieder jaar clinics 

op basisscholen en op basketbalveldjes in onze 

buurten. De spelers hebben een voorbeeldfunctie 

voor veel kinderen. Op deze manier komen 

kinderen al op jonge leeftijd dicht bij huis in 

aanraking met sport. Waar gebasketbald wordt in 

Groningen, kom je Nijestee tegen. 

Nijestee 
en basketbal 

Nijestee is partner van GasTerra Flames en werkt samen 

met de meeste basketbalclubs in Stad. 

Basketbal is een sport die veel 

gespeeld wordt door jongeren op 

scholen en universiteiten. En natuurlijk 

in de buurt, op straat. Een ‘stadse’ sport 

als basketbal kan op een simpele manier 

de wijk verlevendigen en is een natuurlijke 

manier om buurtbewoners met elkaar in contact te 

brengen. Basketbal kent geen supportersgeweld 

en trekt jongeren, ouderen, gezinnen uit alle 

sociale lagen en etnische herkomst. En dat zijn nou 

net de mensen die wij huisvesten.

Gaaike Euwema

Directeur Woondiensten Nijestee



NOORDERPOORT EN SPORT
We verzorgen voortgezet- en middelbaar 

beroepsonderwijs in alle grote plaatsen van onze 

provincie. Daar zijn we trots op en dat willen 

we blijven doen. We verzorgen kwalitatief goed 

onderwijs met oog en hart voor onze doelgroep. 

Een gezonde levensstijl is goed voor deelnemers, 

medewerkers en dus ook voor de maatschappij. 

We streven ernaar binnenkort 5% van onze lestijd 

te vullen met bewegen en sport. 

Sport brengt mensen bij elkaar en verbindt. 

Noorderpoort is al jaren partner van GasTerra 

Flames. Dat zijn we omdat we de sport en de club 

een warm hart toedragen, maar ook om mee 

te werken aan de clinics die op de scholen in de 

provincie worden verzorgd. Jeugd al vroeg in 

aanraking brengen met het plezier dat sport biedt 

past binnen de denkwereld van onze instelling.

We vinden het belangrijk dat talenten zich 

kunnen ontwikkelen en daarom bieden we ze 

de mogelijkheid sport met een MBO-opleiding 

te combineren. Ook bieden we onderdak aan 

het Johan Cruijff College. Naast basketbal is het 

Noorderpoort bij meerdere sportgerelateerde 

organisaties betrokken.

Noorderpoort 

en sport

Noorderpoort is een onderwijsorganisatie die midden in 

de Groninger samenleving staat. 
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GASTVRIJ BEVEILIGEN
1716

Preventief Veiligheidsdiensten BV is al diverse jaren de 

beveiliger van de thuiswedstrijden van GasTerra Flames in 

MartiniPlaza.

Preventief ondersteunt als dochteronderneming van 

FC Groningen uiteraard actief een aantal gezamenlijke 

maatschappelijke verantwoordelijkheden. Onze maatschappelijke 

betrokkenheid past goed bij de visie van GasTerra Flames.

Topsport toegankelijk voor 

iedereen

Onze beveiligers gedragen zich als gastheren. 

Iedere medewerker en bezoeker van GasTerra 

Flames hoort zich door onze beveiligers gastvrij 

verwelkomd te voelen. In beginsel is iedere 

bezoeker een welkome gast. Niet voor niets is ons 

motto: “Gastvrij beveiligen”. Het solidariteitsgevoel 

dat de bezoekers hebben bij hun club wordt door 

onze beveiligers herkend en begrepen. Dit leidt er 

toe dat er begrip over en weer is voor eventuele 

maatregelen die genomen moeten worden om de 

veiligheid rondom de wedstrijd te verhogen, dan 

wel te waarborgen. 

Maatschappelijk betrokken
Wij leiden actief jonge mensen op die het 

beveiligingsvak willen leren. Hiervoor is een 

convenant met Noorderpoort afgesloten. Bij 

GasTerra Flames hebben wij hiervoor aansluiting 

gevonden. Wij krijgen de gelegenheid om de 

“beveiligers in opleiding” bij de wedstrijden van 

GasTerra Flames de nodige ervaring te laten 

opdoen. 

Tevens sponsoren wij “in natura” diverse 

evenementen die zich inzetten voor diverse 

aandachtsgebieden. Voorbeelden hiervan zijn: Kika 

run, 4 mijl van Groningen, bewegen voor spieren 

en de Make a wish foundation. 

Bovenstaande sluit geheel aan op datgene wat 

GasTerra Flames uitdraagt onder de naam 

GasTerra Flames Health Energizers waarmee de 

jeugd bewust wordt gemaakt van het belang van 

bewegen (sporten) en een gezonde leefstijl. 

Wij hebben in 2012 een overeenkomst met 

GasTerra Flames afgesloten waarmee onze 

onderlinge verbondenheid tot uitdrukking is 

gebracht. Het is voor beide partijen van belang om 

elkaar vanuit de topsport te (her)kennen en van 

daaruit een positieve maatschappelijke bijdrage te 

blijven leveren aan de (Noordelijke) samenleving. 

Wietze de Jong

Commercieel Manager

Gastvrij beveiligen 
bij GasTerra Flames



BASKETBALL RTC NOORD
Eind september 2012 kreeg Basketball RTC Noord, 

tijdens de open dag van GasTerra Flames, het 

keurmerk van NBB Basketball Academy. Daarmee 

is Basketball RTC Noord de vijfde Basketball 

Academy van Nederland. Passend bij de landelijke 

ontwikkelingen van sportbonden en NOC*NSF 

worden op verscheidene plaatsen in Nederland 

Regionale Training Centra opgezet. Het is logisch 

dat in een basketballstad als Groningen zo’n 

basketbalopleiding thuishoort.

Basketbal Academy wordt getracht het ideale 

opleidingsmodel neer te zetten. In dit model 

vormen het gezin, school en sport de pijlers, 

die in goede samenwerking de ontwikkeling 

van een talent centraal stellen. `Alleen door 

goede samenwerking en afstemming is het 

mogelijk talenten op te leiden voor de top. Het 

Werkman College en het Johan Cruyff College 

van het Noorderpoort nemen het voortouw in 

het aanbieden van een ideaal schoolprogramma, 

waarbij de sport centraal staat en het 

schoolprogramma zich aanpast.`

Bij de NBB Basketball Academy Groningen 

trainen vijftig jongens en meisjes onder de 18 

jaar zeven keer per week in combinatie met hun 

schoolopleiding. De teams U18, U16 en U14 

spelen in de nationale competities. De oudere 

meisjes spelen bij hun eigen club. Het doel is om 

meisjes en jongens die een droom hebben om 

topbasketbalster of topbasketballer te worden, 

professioneel te begeleiden. De combinatie met 

het reguliere onderwijs en het voltooien van een 

opleiding is daarbij essentieel voor jongeren in de 

leeftijd tot 18 jaar.

Met de betrokkenheid van oud-Donar spelers 

Martin de Vries en Hein Gerd Triemstra wordt 

nadrukkelijk de verbinding gelegd tussen Basketball 

Academy RTC Noord en GasTerra Flames. 

Aan de basis beginnen is dan ook het devies, onder 

het motto “Talent is er altijd; de omstandigheden 

laten het groeien en bloeien”. Veel trainen 

met de besten kan bij Basketball RTC Noord 

vanaf de middelbare school-leeftijd en bij de 

Basketballschool vanaf 6 jaar. Vroeg beginnen op 

de goede manier levert veel kansen op voor latere 

leeftijd.

Basketball 
RTC Noord

Sinds de start van Basketball RTC Noord in september 2011 is er afgelopen 

anderhalf jaar hard gewerkt en veel progressie gemaakt. Met de ondersteuning 

van de voornaamste partners GasTerra Flames, Noorderpoort, Werkmancollege, 

Nijestee, Gemeente Groningen en andere sponsors is er een solide fundament voor 

talentontwikkeling in Groningen gelegd.
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