
13 april 2015, pag. 56

De worsteling van Aris
EINDSCHOT

Gezien de potentie
van Aris had plaat-
sing voor de play-
offs een makkie
moeten zijn. Het is
gelukt, maar vraag
niet hoe. Net als
zijn team en de
fans verwachtte
manager Gert
Schurer meer van
dit seizoen. ,,Het
probleem is dat we
weten hoe succes
smaakt.’’

R
FREDERIK BIERLING

Ruim vierduizend toeschou-
wers zijn zaterdagavond in
Martiniplaza getuige van de
worsteling van Aris. De

wedstrijd tegen Donar is voor hen
slechts een minuut of vijf interes-
sant. Aris kan tot 10-10 mee met de
kersverse Groningse bekerwinnaar,
daarna volgt een 17-0 run en is het
duel eigenlijk al gespeeld. In de twee-
de helft, die begint bij een stand van
44-25, spant de thuisclub zich niet
meer bovenmatig in. Die coulance
komt Aris maar al te goed uit; de ver-
nedering blijft binnen de perken
(80-56).

Een dag later mag het team van
Tom Simpson wel even juichen. Am-
sterdam, de concurrent in de strijd
om de laatste play-offplaats, verliest
nipt van Zwolle (68-66). Daardoor
zijn de Leeuwarders verzekerd van
de nacompetitie.

Maar, hoe nu verder met Aris? Wat
de lange termijn betreft, heeft mana-
ger Gert Schurer nieuws. ,,Het is niet
de vraag of we doorgaan, maar hoe
we doorgaan’’, vertelt hij. De Leeu-
warder basketbalclub moet niet al-
leen op zoek naar een vervanger
voor aftredend voorzitter Gerrie
Meelker, ook zal Aris in begroting
opnieuw een stapje terug moeten
doen.

Exacte cijfers kan Schurer nog niet
geven, feit is wel dat Aris dit seizoen
flink heeft ingeteerd op het eigen
vermogen. ,,Het is zwaar om met een
vrijwilligersbudget een proforgani-
satie te runnen’’, verzucht Schurer.
,,Het probleem is dat wij het succes
hebben geproefd (Aris werd vice-
landskampioen in 2013, red.). Wij we-
ten dus hoe het succes smaakt en het
publiek ook. Alleen beseft niet ieder-
een dat het budget sindsdien is ge-
halveerd.’’

Ter illustratie licht hij twee hoofd-
rolspelers uit dat succesteam eruit.
,,Whit Holcomb (spelverdeler, red.)
had zes jaar ervaring toen hij bij ons
kwam. En het college waar Samme
Givens vandaan kwam, was van een
totaal ander niveau.’’ Een hoger ni-

veau welteverstaan. Ook beschikte
Aris met Sjors Poels over een uiterst
nuttige Nederlandse center, terwijl
Valentijn Lietmeijer een begenadigd
schutter was.

,,Daarnaast hadden we met Erik
Braal en Ed Molthoff twee coaches
die samen 120 uur per week met bas-
ketbal bezig waren’’, stelt Schurer.
,,Met Tom (Simpson) heb je het over
20, 30 uur per week omdat hij er een
baan naast heeft. Die 20, 30 uren zijn
voor hem al hartstikke veel. Dat is
absoluut geen verwijt; het is de keu-
ze die wij hebben gemaakt.’’

Toch blijft het een feit dat Aris dit
seizoen tegenvalt. ,,Het is niet goed
genoeg’’, erkent Schurer. ,,Te groot
voor het servet, te klein voor het ta-
fellaken. Hoewel, eigenlijk kun je dat
niet zeggen als je slechts zeven wed-
strijden hebt gewonnen. We hadden
het beter moeten doen, verliezen
van teams als Weert mag niet. Door
blessures was er sprake van disba-
lans in het team. We hadden er meer
van verwacht, maar het kan nog

Aris door verlies
van Amsterdam
met hangen en
wurgen in
play-offs

steeds wat worden.’’
Aris moet het in de play-offs – te-

gen Zwolle of Groningen - wel doen
zonder Tjoe de Paula. De routinier is
belangrijk voor het team, maar wor-
stelt met blessures. Een mri-scan
leerde onlangs dat hij een scheurtje
in zijn meniscus heeft. ,,Ik heb al
sinds december last van mijn knie’’,
vertelt De Paula na de wedstrijd die
hij vanaf de bank in zijn trainings-
kloffie heeft bekeken. ,,Om het team
te helpen heb ik vaak toch gespeeld,
maar de laatste wedstrijden ging het
echt niet meer. Ik miste de explosivi-
teit, was niet mijn oude ik. Ik heb be-

grepen dat die meniscusblessure
niet kan verergeren, maar ik kan niet
slapen, trainen en spelen zonder
pijnstillers. Het ging niet meer. Het
voelt alsof ik het team in de steek
laat, maar soms moet je keuzes ma-
ken en aan je gezondheid denken.’’

Het liefst laat De Paula zich deze
week nog opereren. Miles Jackson-
Cartwright noemt het wegvallen van
de captain een enorme aderlating.
Net als De Paula is hij een man met
ideeën. Tegenstanders zullen zich
nu nog meer op hem focussen. ,,Tjoe
is een van de beste scorers in de com-
petitie’’, stelt Jackson-Cartwright.
,,We willen hem erbij, we hebben
hem nodig. Zelfs als hij niet goed
speelt, is zijn aanwezigheid belang-
rijk. Hij geeft vertrouwen.’’

Jackson-Cartwright hoopt dat er
nu onvermoede krachten loskomen.
,,Ik wil ons niet vergelijken met NBA-
teams, maar toen Portland Trailbla-
zers Wesley Matthews kwijtraakte,
groeiden de spelers dichter naar el-
kaar toe. Ik hoop dat het wegvallen

van Tjoe ons ook motiveert. Ik wil
het seizoen heel graag verlengen.
Hoezeer ik ook van Los Angeles
houd, ik blijf hier graag nog een paar
maanden.’’

Toch beseft de pointguard maar al
te goed dat de kans op een spectacu-
laire wederopstanding klein is. ,,Elk
team dat naar de play-offs gaat,
speelt nu zijn beste basketbal. Het
maakt niet uit op welke plek ze
staan, je ziet: dat is een play-offteam.
Elk team heeft gedurende het sei-
zoen z’n problemen gehad, maar de
beste teams vechten zich daar door-
heen. Als onze aanval niet loopt, ver-
dedigen we ook niet goed. We probe-
ren het wel, maar de hoofden gaan
naar beneden. Wij hebben met de
voorbereiding erbij bijna veertig
wedstrijden gespeeld en het gebeurt
nog steeds. Dat is frustrerend. En
toch hebben we nog steeds kans om
er iets van te maken in de play-offs.
Ongelooflijk. We proberen altijd te
winnen, maar nu is het geen kwestie
meer van proberen, maar van doen.’’

Tom Simpson probeert tijdens een time-out zijn spelers weer bij de les te krijgen. FOTO JAN KANNING




