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Aris: geen play-offs en (nog) geen perspectief
Het verhaal is uit.
Voor het tweede
jaar op rij blijft
Aris verstoken
van play-offbas-
ketbal. Morgen
mag de ploeg in
Amsterdam nog
even de sportieve
plicht vervullen
en dan gaat ieder
zijns weegs. Mis-
schien wel voor
altijd.

ARIS 83
DEN BOSCH 96

Het duel van gisteravond
met New Heroes Den
Bosch vatte het seizoen
van de Leeuwarder bas-

ketballers wel zo’n beetje samen. Af
en toe was Aris in staat redelijk bas-
ketbal te spelen, maar de oprispin-
gen duurden te kort om een win-
nend team te kunnen zijn. Ook ont-
brak het echte geloof.

Er rest Aris dan ook niets anders
dan Apollo Amsterdam morgen te
feliciteren. Die ploeg won vorige
week wél van Den Bosch en verdient
het dan ook als zesde en laatste team
door te gaan naar de play-offs. Aris
laat alleen Weert achter zich op de
ranglijst.

De Leeuwarders hoopten aan het
begin van het seizoen best of the rest
te worden, de aanvoerder van het
sloebergroepje met Rotterdam, Am-
sterdam en Weert. En wie weet zat er
zelfs nog wel meer in. Het liep even
anders. Aris slaagde er geen enkele
keer in een ploeg uit de top 4 te vloe-
ren. Sterker, de Leeuwarders won-
nen in totaal slechts zeven duels; als
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het potje van morgen nederlaag 21
oplevert, leert een simpele reken-
som dat Aris dit seizoen driekwart
van zijn wedstrijden heeft verloren.

Desondanks stelt Gert Schurer, al
twintig jaar een van de drijvende
krachten achter het topbasketbal in
Friesland, dat Aris dit jaar ‘best een
leuk team’ had met vier goede bui-
tenlanders en een aardige Neder-
landse kern. Denton Koon kende al-
leen wel een stroeve start en vond
pas na de winterstop zijn draai, ter-

wijl center Meshack Lufile het hele
jaar op halve kracht heeft gespeeld
door een rugblessure. Daar kwam
nog eens de nare knieblessure van
Craig Osaikhwuwuomwan bij, die
hem drie maanden buitenspel zette.

Veel clubs ondernemen in zo’n si-
tuatie actie. Contract afkopen en een
nieuwe speler halen. Met name de
import-spelers zijn inwisselbaar,
toch? Dat Aris zo weigert te denken,
bleek al eerder. Miles Jackson-Cartw-
right was twee jaar terug verbaasd

en tegelijkertijd blij dat Aris hem
niet wegstuurde nadat hij een zware
handblessure opliep.

Het dient gezegd dat Aris ook
geen geld heeft om contracten af te
kopen. Daarmee is meteen een van
de grote makkes van de club ge-
noemd. Een ander probleem is de or-
ganisatie. Aris wordt – noodgedwon-
gen – gerund door vrijwilligers. Met
Schurer, technische man André
Roorda en Johan Meijer is er meer
dan voldoende ervaring en know-

how, maar zijn hebben allen ook nog
een eigen onderneming te runnen.

Op de werkvloer zijn coach Klaas
Stoppels en assistent Nanne Klomp-
stra parttimers. De keuze voor die
constructie is geen keuze uit luxe ge-
weest. Met Michael Schuurs had Aris
vorig seizoen een fulltime coach,
maar die haakte af wegens gezond-
heidsproblemen. Voormalig assis-
tent Stoppels deed het vervolgens
als interim (en debuterend eredivi-
siecoach) niet slecht.

In de zomer kreeg hij het aanbod
hoofdcoach te worden. Als basket-
baldier negeerde hij het roofbouw-
gevaar en nam de uitdaging aan, ook
al is de situatie als parttimer bij een
profclub verre van ideaal. Hoewel de
meeste spelers in de eredivisie in
naam prof zijn, beschikken zij niet
allemaal over de intrinsieke motiva-
tie om ook hard te trainen als de
dwingende ogen van de coach afwe-
zig zijn. Ook de blessures bemoei-
lijkten het werk van Stoppels en

Nog één wedstrijd en dan kan Jordan
Gregory weer het vliegtuig in, terug
naar de Verenigde Staten. De topsco-
rer van de eredivisie had zich graag
willen tonen in de play-offs, maar het
is hem niet gegund. ,,Dit is wel even
slikken”, aldus Gregory. ,,Met deze
ploeg hadden we de play-offs moeten
halen. We hebben goede spelers,
maar we hebben nooit echt goed als
team gespeeld. Dat ik topscorer ben
geworden is mooi, maar topscorer
worden van de nummer zeven op de
ranglijst is nooit mijn doel geweest.”
Zijn coach Klaas Stoppels sprak van
een teleurstellend seizoen. ,,We
hebben vooraf een doel gesteld en dat
hebben we niet gehaald. We hebben
een heel aardige ploeg, maar ook een
smalle ploeg. Er mocht niets gebeu-
ren. En nu? Zaterdag naar Amster-
dam. Dat is een wedstrijd die je ei-
genlijk niet wilt spelen, maar we
kunnen in ieder geval vrijuit basket-
ballen. Dus we moeten lekker ballen
en proberen de boel goed af te slui-
ten.”

Klompstra. Niet alleen werd de rota-
tie kleiner in de wedstrijd, ook was
het vaak niet mogelijk vijf tegen vijf
te trainen.

Dit seizoen krijgt het stempel
‘mislukt’. Het is daarbij zeer de vraag
of de club revanche kan nemen. De
toekomst van Aris is volgens Schu-
rer ‘ongewis’. Zondag neemt de club
een principebesluit.

,,We zijn heel hard aan het zoeken
naar een hoofdsponsor”, stelt Schu-
rer. ,,Als we die niet vinden, gaat het
‘m niet worden. De afgelopen twee
jaar heeft het aan alle kanten ge-
kraakt bij ons. We zijn capabel, heb-
ben de ervaring en zijn allemaal bas-
ketbalfreaks, maar de energie
stroomt langzaam weg. Dus als we
doorgaan moeten er ook nieuwe
mensen bij; nieuw bloed, nieuwe
ideeën, nieuwe energie, nieuwe net-
werken. Bij Groningen en Zwolle
werken drie mensen op kantoor, wij
doen het ernaast. Wij zijn een stelle-
tje gekken bij elkaar. Dat is geen ver-
wijt, maar het is zoals het is.”

‘We hebben nooit als
een team gespeeld’

Aris-spelers Patrick Frimpong, George Marshall en Jordan Gregory (vlnr) druipen af, het seizoen zit erop. FOTO HENK JAN DIJKS


