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Van Dijk schudt aanvallend de kussens op bij Aris
FREDERIK BIERLING

Anne van Dijk wond er geen doekjes
om: ,,Dit is wat ik wil, het liefst 24
uur per dag. Ik heb mij voorgeno-
men dat ik het zo goed ga doen, dat
ze niet om mij heen kunnen.’’ Met
‘ze’ doelt hij op de nieuwe clublei-
ding die nog een hoofdcoach moet
aanstellen voor komend seizoen. Na
het vertrek van Tony Van den Bosch
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LEEUWARDEN Aris verloor dik van
Leiden en dus leek er op het eerste
gezicht weinig veranderd in het
Kalverdijkje. Op het tweede gezicht
wel.

maakt diens rechterhand Van Dijk
het seizoen af als hoofdcoach en
drukt meteen zijn stempel.

,,Verdedigend doen we niet veel
anders, maar aanvallend wel’’, ver-
telde Van Dijk nadat koploper Lei-
den zijn team de oren had gewassen.
,,Het is er meer op gericht dat de spe-
lers zelf beslissingen leren nemen,
dat ze reageren op wat de tegenstan-
der doet. Read and react, lees wat de
verdediger doet, wat de verdediger
je geeft en beslis dan wat je doet.’’

Zo wil Van Dijk basketballen met
Aris. Nu, en naar hij hoopt ook vol-
gend seizoen. ,,En anders bij een an-
dere club. Dit is de manier waarop ik
wil coachen. Ik probeer authentiek
te zijn. We konden ook doorgaan op
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de manier waarop we het deden,
maar dat zou iets zijn waar ik niet
helemaal achter sta.’’

Van Dijk zat wat dat betreft dus
niet helemaal op de lijn van Van den
Bosch, die meer van de vaste aanval-
spatronen was. ,,Of dat lastig was?
De beste eigenschap van een assis-
tent-coach is loyaal zijn. Ik was niet
degene die beslist.’’

Nu dus wel. Het enige probleem is
tijd. ,,Als je op nul begint, ga je eerst
drie, vier weken trainen waarna je
een oefenwedstrijd speelt. Nu heb-
ben we vier trainingen gehad en spe-
len we tegen misschien wel de beste
ploeg van de competitie. We hoef-
den ons dan ook geen illusies te ma-
ken.’’

Als er al iemand was die dat wel
deed, dan was die na het eerste kwart
wel genezen. De cijfers waren over-
duidelijk: 13-31. Daarna kwam Aris
met redelijk spel terug 31-41, maar na
rust stond het heel snel 33-65 en
werd het een veredeld oefenduel.

Van Dijk gebruikte het ook als zo-
danig. Zo was een van de doelstellin-
gen om minimaal op 20 assists uit te
komen. Tot nu toe waren dat er ge-
middeld 12 per wedstrijd. Tegen Lei-
den kwam Aris uit op 19. ,,Daar ben
ik heel tevreden mee’’, aldus Van
Dijk, die sowieso bij vlagen aardige
dingen had gezien. ,,Nu gaan we de
video terugkijken en kan ik dingen
laten zien. Wat doet die verdediger?
Wie staat er vrij, waar moet de bal

naartoe? Volgende keer zal het weer
iets beter gaan, althans, daar ga ik
maar van uit.’’

Volgens Van Dijk staat zijn team
open voor zijn veranderingen. Da-
vid Michaels bevestigde dat. Niks
ten nadele van Van den Bosch (,,Ik
hou van coach Tony en respecteer
zijn beslissing’’), maar hij is blij met
de aanpassingen. ,,Het is mijn speel-
stijl. En natuurlijk is het laat in het
seizoen, maar de manier waarop we
het hiervoor deden bracht ons ook
niet verder. Dan moet je iets probe-
ren, de boel opschudden. Hij had
ook kunnen zeggen: zoek het maar
uit. Maar de coach heeft een plan en
wij gaan ons uiterste best doen om
het goed uit te voeren.’’


