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‘De dominantie van Donar is onze schuld’
Terwijl Aris zich vastklampt aan de
laatste strohalm om de play-offs te ha-
len, leeft prijzenpakker Donar ont-
spannen toe naar de race om de lands-
titel. Dat de verschillen immens zijn,
bleek ook weer gisteravond. Moeten
de topteams de mindere goden hel-
pen?

FREDERIK BIERLING

David versus Goliath,
grootkapitaal versus de
arme sloeber, kat en
muis, in de afgelopen ja-

ren drongen dergelijke vergelijkin-
gen zich op als Donar en Aris tegen-
over elkaar stonden. Op een inciden-
teel verrassinkje na kreeg de derby
altijd de verwachte winnaar.

Waar Donar dit seizoen werkt met
een begroting van 1,1 miljoen euro,
moet Aris het doen met drie ton. In
dat bedrag zitten de barterdeals met
bedrijven verdisconteerd. En waar
Donar de begroting na de zomer op-
krikt tot 1,3 miljoen, moet Aris met
de pet in de hand langs potentiële
sponsoren in de hoop het eredivisie-
bestaan te rekken.

Aris staat daarin niet alleen. Ook
bij Weert, Amsterdam en Rotterdam
is het geen vetpot, zodat sprake is
van een tweedeling in de eredivisie.
Voor de topteams spreken wedstrij-
den tegen clubs als Aris en Weert
nauwelijks tot de verbeelding, al
denkt Donar-coach Erik Braal daar
anders over: ,,Het is voor ons geen
moetje. Een wedstrijd spelen is altijd
leuker dan een training. Bovendien
willen wij in een bepaald ritme ko-
men voor de play-offs.”

Feit is dat Donar de kleine clubs
nodig heeft om competitie te kun-
nen spelen. Moeten de topteams
dan ook hun nek uitsteken om de
minder kapitaalkrachtige clubs te
helpen? Of moet er zoiets komen als
een salary cap, een salarisplafond?

Braal noemt dat ,,een onzinnig
idee”, en ook Gert Schurer van Aris is
tegen: ,,Nee. Dan straf je de grote
clubs. Het is aan ons, wij moeten

aanhaken. Donar is groot, maar PSV,
Feyenoord en Ajax zijn ook groter
dan Go Ahead. Wij moeten uitdagen.
Ik kan niet tegen Erik zeggen: bij jul-
lie moeten vier spelers met een
hand op de rug spelen.”

Anders dan in Europa kan Donar
het zich permitteren foutjes te ma-
ken tegen clubs als Aris. Momenten
van zwakte zijn niet meteen fataal.
Dat Donar niets meer heeft te zoe-
ken in Nederland, vindt Schurer ech-
ter flauwekul. ,,Er zitten 3500 men-
sen op de tribune. De recettes zijn bij
ons omlaag gegaan, maar bij Donar
omhoog. Het publiek wil winnende

teams zien, al wil je ook niet elke
week naar een wedstrijd kijken
waarvan de winnaar al bekend is.
Maar dat is niet de schuld van Donar,
dat is onze schuld.”

,,Wij stellen met ons spel de
norm”, zegt Braal. ,,Als Leeuwarden
graag top 4 wil spelen, dan moeten
ze aan die norm voldoen.” Van hem
hoeven de topclubs geen helpende

hand uit te steken. ,,Vroeger had je
Rinus de Jong bij Den Bosch. Die be-
taalde de Amerikanen van lagere
clubs als Delft om te zorgen dat ze
toch een aardig niveau konden ha-

len. Dat zijn mooie verhalen, maar
het zorgt niet voor continuïteit. Een
tijd geleden had je de constructie
Aris-Den Bosch. Wat is daarvan te-
recht gekomen?”

Braal gelooft meer in een onaf-
hankelijke Federatie Eredivisie Bas-
ketball (FEB) die voor een eerlijk
speelveld zorgt door de begrotingen
te controleren, eisen te stellen aan
salarissen en ,,cowboys te weren die
geld uitgeven dat er niet is.” Ook ziet
hij mogelijkheden om talent te stal-
len bij Aris als de eigen jeugdoplei-
ding zich blijft ontwikkelen. Maar
een helpende hand? Nee. Wel heeft
Donar in zijn ogen een belangrijke
rol als uithangbord: ,,Wij hebben
een uitstraling die goed is voor de
competitie.”

Daarmee zullen clubs als Aris niet
meteen concurrerend zijn. Schurer
heeft binnen de Dutch Basketball Le-
ague vergeefs gepleit voor een vijfde
buitenlander om op die manier
competitief te kunnen zijn. Voor
Aris is het namelijk lastig om goede
Nederlandse spelers naar Leeuwar-
den te halen. Het geld is er niet en
Leeuwarden is minder aantrekkelijk
voor spelers uit de Randstad. ,,Met
Craig Osaikhwuwuomwan, Dexter
Hope en Patrick Frimpong hebben
we wel een paar jongens met erva-
ring, maar waarom? Omdat hun
vriendinnen hier wonen.”

,,Trek een cirkel van 30 kilometer
om Leiden, Amsterdam en Rotter-
dam en je hebt clubs met duizenden
leden”, vervolgt Schurer. ,,Trek een
cirkel om Leeuwarden en je hebt
niks. Clubs uit de regio kunnen het
op termijn niet volhouden. Wij en
Weert zijn de uitzondering, maar
kijk waar we staan.”

In tegenstelling tot andere jaren is
er op kleine schaal wel íets veran-
derd. Zo is de competitiebijdrage
van clubs die ver komen in de play-
offs (lees: de topteams) hoger. Schu-
rer, lachend: ,,Als wij in de finale ko-
men, zijn we failliet. Maar dat is een
luxeprobleem.”
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‘Clubs als Aris
kunnen het op
termijn niet
volhouden’

Play-offs heel ver weg
voor Aris na afstraffing
Aris was gisteravond geen partij voor
koploper Donar. In Martiniplaza
eindigde de galavoorstelling van de
Groningers in 105-56. Aris werd in de
openingsfase compleet weggeblazen
en stond na zes minuten al met 21-2
achter. De Leeuwarders riepen louter
medelijden op en waren blij dat het
rust was (60-30).
In de tweede helft gingen de Gronin-
gers gewoon door waar ze gebleven
waren. Aris-coach Klaas Stoppels was
kort in zijn reactie na de afstraffing:
,,Dit was een beschamende verto-
ning. Daarmee is alles wel gezegd.”
Na de wedstrijd werd het nog erger
voor Aris toen bekend werd dat Am-
sterdam had gewonnen van Den
Bosch. Daardoor moet Aris de laatste
twee duels met Den Bosch en Amster-
dam winnen om alsnog de play-offs te
halen.

Aris-spelers Craig Osaikhwuwuomwan (links) en Jordan Gregory kunnen Lance Jeter niet afstoppen. FOTO JAN KANNING


