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Vechten voor elke bal
Hij maakte deel
uit van wellicht
het beste Donar
ooit, het team ook
dat in maart Aris
vernederde (105-
56). Vanavond
voert Stefan Mla-
denovic de Leeu-
warder basketbal-
lers aan als zij zíjn
Donar ontvangen.
De temperament-
volle captain: ,,Ik
hoef me niet meer
te bewijzen, maar
ik zal vechten
voor elke bal.’’
FREDERIK BIERLING

Stefan Mladenovic (27) is een
kind van Donar. Geboren in
Belgrado belandde hij op zijn
vijfde in Nederland en groei-

de op in de stad Groningen. Hij bas-
ketbalde op pleintjes en bij Celeritas
Donar, flirtte een tijd met voetbal bij
Groninger Boys, maar de liefde voor
de oranje bal bleek net iets groter.
Mladenovic ontwikkelde zich snel
en tekende op zijn zestiende zijn eer-
ste profcontract bij Hanzevast Capi-
tals zoals Donar destijds heette.

De jonge Groninger debuteerde al
een paar maanden later als zeven-
tienjarige onder Pep Clarós in de ere-
divisie én in de Europese ULEB Cup.
,,Clarós heeft mij een kans gegeven
terwijl ik er eigenlijk nog niet klaar
voor was. Ik ben zelfs starter geweest
in de ULEB Cup.’’

De Spaanse coach gaf hem ver-
trouwen, meer dan zijn opvolger
Marco van den Berg. Dat was reden
voor Mladenovic de club in juni
2009 te verlaten. De jeugdinterna-
tional van Oranje - die een verzoek
van het Servisch juniorenteam
naast zich neer had gelegd - koos
met Rotterdam voor een club waar
hij meer minuten kon maken.

,,Ik vond dat ik te weinig kansen
kreeg, terwijl ik de startende point-
guard was bij het nationale U20-
team en een van de beste jeugdspe-
lers van Nederland. Van den Berg,
wel een goede coach trouwens, vond
dat ik meer geduld moest hebben.’’

Mladenovic kon dat niet opbren-
gen en is achteraf blij met zijn keuze.
Hij stond opeens op zichzelf, moest
zich in een nieuw team bewijzen en
leerde veel van die periode.

Het bleek geen definitieve breuk
met Donar. Na drie jaar Rotterdam
belandde Mladenovic via Den Hel-
der bij Nijmegen waar hij vlak voor
de play-offs een kruisband scheurde.
Hij revalideerde in Groningen bij
oud-Arisspeler Krum Toshev en
trainde daarna mee bij Donar. Dat
leidde in 2015 tot een rentree en een
prijs op zijn erelijst: de NBB-beker.

Die erelijst, waarop ook al een
aantal interlands stond, werd na een
jaar Rotterdam verfraaid in het afge-
lopen seizoen. Na zijn tweede ren-

tree bij Donar won Mladenovic de
Supercup, de beker en de landstitel.

Hij koestert de prijzen, maar
speelde wel de tweede viool. Mlade-
novic stapte deze zomer over naar
Aris, de club die hij eerder met Do-
nar nog vernederd had en die al een
paar jaar niet eens de play-offs haal-
de. Waarom toch de overstap? Mla-

Temperamentvolle
Aris-captain
hoeft zich niet
meer te bewijzen

denovic: ,,Ik wist wie de coach werd,
dat was voor mij belangrijk.’’

Geen kwaad woord overigens
over Erik Braal, zijn coach bij Donar.
,,Ik kon het goed met hem vinden.
Net als Tony (Van den Bosch, red.) is
hij een vakman met veel kennis van
basketbal. Ik heb een topjaar gehad.
Ik was ook niet ontevreden over

mijn rol, maar de rol die ik dit jaar
heb, past mij beter. Ik krijg meer
speelminuten en dat maakt mijn
band met Tony ook anders. Wat Lan-
ce Jeter vorig jaar had met coach
Braal, heb ik nu met Tony.’’

Met zijn temperament helpt Mla-
denovic zijn coach het vuurtje op te
stoken bij de spelers. Hij haat verlie-
zen. ,,Ik ben temperamentvoller dan
de meeste spelers. Ook als ik slecht
speel, zal ik voor elke bal vechten.’’

,,Laatst maakte ik op de training
een vieze fout op Nathaniel Musters.
Toen hij dat bij mij terugdeed, zei ik:
ik wil dat je zo ook in de wedstrijd
speelt. Dat vertaalde zich tegen Am-
sterdam. Mooi om te zien en het is
ook nodig. Je kunt niet alleen maar
lief tegen elkaar zijn.’’

De wedstrijd tegen Donar is geen
gewone voor Mladenovic. Hij heeft
liefde voor de club, zat woensdag tij-
dens de Europese wedstrijd tegen
Bosna Royal uit Sarajevo (94-56) op
de tribune, maar bijzonder vindt hij
het niet meer. ,,Ik heb inmiddels zo
vaak tegen Groningen gespeeld dat
het normaal wordt. Onbewust speelt
het natuurlijk wel iets meer bij mij,
maar ik ga me niet anders voorberei-
den. Ik kon het vorig jaar goed vin-
den met de jongens die er nu nog
spelen, maar als je eenmaal op het
veld staat tellen die zaken niet meer.
Dan is het ieder voor zich.’’

,,Of ik mezelf wil bewijzen? Vroe-
ger wel, toen ik de eerste keer weg-
ging bij Donar bijvoorbeeld. Het was
geen haat, maar ik wilde wel iets la-
ten zien. Zo van: jullie hebben een
verkeerde beslissing genomen. In-
middels weten ze wat ik kan. Ik hoef
me niet meer voor anderen te bewij-
zen, alleen voor mezelf.’’

Mladenovic zal zijn huid van-
avond duur verkopen. ,,Basketbal is
een sport met emotie; af en toe word
je echt boos. Als je die emotie op een
goede manier gebruikt, word je als
team sterker. Je moet vechten voor
elkaar, daar begint het mee. Dat gaan
we vanavond doen. Qua resultaat
kunnen we niks garanderen, want zij
hebben meer kwaliteit en ervaring,
maar we gaan vechten. Donar krijgt
het niet cadeau.’’

Kennis overdragen
op basketbaljeugd
Samen met de Donar-spelers Arvin
Slagter en Drago Pasalic organiseerde
Stefan Mladenovic deze zomer het
Stargo Basketball Camp, een vijf-
daags basketbalkamp voor kinderen
tussen tien en achttien jaar. Zo’n
honderd deelnemers uit Noord-Neder-
land kregen in Roden basketbaltrai-
ning en leerden wat het inhoudt om
professioneel basketballer te zijn.
Wat begon als een ideetje van Mlade-
novic groeide uit tot een geslaagd
evenement dat waarschijnlijk een
vervolg krijgt.
,,Het was een groot succes’’, aldus
Mladenovic. ,,We hebben heel veel
complimenten gekregen. Het is de
bedoeling dat het doorgaat, maar we
zijn daarover nog in gesprek.’’

Stefan Mladenovic in actie voor Aris, waarmee hij vanavond zijn oude liefde Donar hoopt te verrassen. FOTO HENK JAN DIJKS


