
Aris begint na hectische midweek weer vanaf nul 

Koploper Leiden veel te sterk voor Leeuwarders: 69-92 

Piet Jan Nauta 

Leeuwarden Aris likte negen dagen geleden de wonden van een beschamende nederlaag tegen 
hekkensluiter Weert. Deelname aan de play-offs kwam ernstig in gevaar. Vijf zonsopgangen later 
zag de wereld er in basketballend Leeuwarden er compleet anders uit. Coach Tony van den Bosch 
legde maandag zijn werkzaamheden neer bij Aris en door het faillissement van Dordrecht zijn de 
play-offs al gehaald. Zaterdag, tegen koploper Leiden, begon Aris met voormalig assistent Anne 
van Dijk nu aan het roer, weer vanaf nul. Het begon met een kansloze nederlaag: 69-92. 

Hoe dat er precies uitziet? Van Dijk geeft tekst en uitleg. ,,Verdedigend doen we het niet echt 
anders, aanvallend wel. Het aanvalsspel is meer gericht op het nemen van eigen beslissingen en 
het reageren op wat een tegenstander doet. De nadruk ligt dus minder op wat we vooraf in 
patronen bedenken. Sinds maandag zijn we daarom dus op nul begonnen. Normaal traint een 
ploeg vier weken voordat er een oefenwedstrijd gespeeld wordt, wij trainden maar vier keer voor 
een wedstrijd tegen de beste ploeg van deze competitie.” 

Het maakt de keus om het geheel anders te gaan doen opmerkelijk, want over drie duels staan de 
play-offs al voor de deur. ,,Maar het is de manier waarop ik vind dat je basketbal hoort te spelen”, 
aldus Van Dijk. ,,Of dat lukt in zo’n korte tijd? Dat gaan we zien. Ik heb het er ook niet met de 
jongens over gesproken, dit is gewoon de manier waarop ik wil coachen. Doorgaan op de oude 
manier was niet iets waar ik achter stond.” 

Loyaliteit 

Als assistent van Van den Bosch schikte Van Dijk zich in zijn rol. ,,Een van de belangrijkste 
eigenschappen die een assistent moet hebben, is lo-yaliteit. Tony en ik overlegden veel, maar hij 
nam de beslissingen. Dat is niet mijn baan. Nu ben ik verantwoordelijk en dan doe ik het op mijn 
eigen manier. Voor de spelers is het zaak om daar als prof op te reageren.” 

De hand van Van Dijk was meteen zichtbaar in het spel van Aris, dat op een andere manier de 
aanvallen opzette dan de fans gewend waren onder Van den Bosch. Dat zorgde af en toe voor 
fraaie aanvallen, maar ook nog vaak voor misverstanden. Dat was ook niet verwonderlijk. De wint 
van Leiden, dat twee weken geleden beslag legde op de nationale beker, ook niet. Al in het eerste 
kwart nam het vlot afstand van de Leeuwarders, die in het derde kwart de achterstand wisten te 
verkleinen tot tien punten. Daarna was het gedaan met de illusies van de Leeuwarders. 

Met het wegnemen van de druk van het bereiken van de play-offs, kan ‘Aris 2.0’ gaan toewerken 
naar de play-offs. Van Dijk gelooft in zijn aanpak en is blij met zijn kans als eindverantwoordelijke. 
,,Ik doe wat ik leuk vind om te doen. Ik heb mij voorgenomen om het zo goed te doen dat ze bij 
Aris niet meer om mij heen kunnen. Maar het is niet mijn hoofdgedachte. Dat is om het seizoen 
goed af te sluiten. Waar ik tevreden over ben is ons aantal assist. Gemiddeld hebben we er als 
team twaalf, dat aantal moet omhoog. Vandaag hebben we achttien, daar ben ik tevreden mee. Als 
dat lukt tegen Leiden, kan dat tegen iedere tegenstander. 

Aris - Leiden 69-92 (13-31, 18-17, 15-32, 23-12). Scores Aris: Michaels 19, Masterson 17. 
Rebounds: Kinney 7. Assists: Anderson 5. 

 


