
24 april 2015, pag. 12

‘Waar is het hart, waar is de vechtersmentaliteit?’
Als de eerste klap
een daalder waard
is, zal Aris Donar
zaterdag in Leeu-
warden met gelijke
munt moeten te-
rugbetalen. Dat be-
tekent vechten,
vechten, vechten
en vooral hopen
op een wonder.
Blijft dat uit, dan is
het seizoen over
en uit.

DONAR 101
ARIS 66
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Was het beleefdheid, res-
pect voor de tegen-
stander, of meende
Donar-coach Ivica Ske-

lin werkelijk wat hij op de dag van de
wedstrijd liet noteren in het Dagblad
van het Noorden? Aris was niet de te-
genstander die hij graag tegen wilde
komen in de eerste ronde van de
play-offs, aldus de Kroaat. Liever had
Skelin tegen Rotterdam gespeeld, in
zijn ogen een zwakkere broeder dan
Aris. ,,We hebben in Leeuwarden zo
vaak verloren, dat moet een waar-
schuwing voor ons zijn.’’

Tja, het is ook een manier van je
ploeg op scherp zetten, al zullen zijn
spelers vooraf in de kleedkamer ze-
ker niet met samengeknepen billen
op de bank hebben gezeten. Daar-
voor was de herinnering aan 11 april,
toen Donar de Leeuwarders Martini-
plaza uit veegde (80-56), nog te vers.

Toch had Skelin wel een beetje ge-
lijk: Rotterdam deed het woensdag
nog slechter dan Aris door in Zwolle
het eerste play-offduel met Landste-

de met enorme cijfers te verliezen.
De eindstand 105-62 kwam met stip
binnen in de top-5 van grootste play-
offoverwinningen, een lijst waarop
Aris trouwens ook in negatief op-
zicht voorkomt. Twee keer zelfs.

De wedstrijd van gisteravond

dreigde ook in die top-5 te komen.
Vooraf hadden de Leeuwarders heel
hard geroepen dat er een streep kon
onder het povere seizoen en dat ie-
dereen in de play-offs op nul begint.
Aris nam dat aanvankelijk wel heel
letterlijk. Het duurde bijna drie mi-

nuten voordat het team van Tom
Simpson de eerste score liet noteren.
Het drietje van Dexter Hope bracht
de stand op 11-3.

Het rake schot betekende niet dat
het geluk keerde voor Aris. De ene
‘poedel’ volgde op de andere, terwijl

Donar wel in play-offvorm stak. Na
tien minuten basketbal was het ver-
schil in score én spel schrijnend:
33-9. Donar speelde met Aris. De al-
ley-oop van Bill Clark op assist van
Lance Jeter leek afkomstig uit een
voorstelling van de Harlem Globe-

trotters; ook daar wordt de lucht-
acrobaat geen strobreed in de weg
gelegd.

Dat Aris vervolgens wel het twee-
de kwart won (16-19), mede door een
11-0 run, was leuk voor de statistie-
ken. Na rust zette Donar weer aan de-

Na tien minuten
was het verschil in
score én spel
schrijnend: 33-9

gradeerde de Leeuwarders opnieuw
tot figuranten. Het was niet óf de
thuisploeg de 100 punten zou halen,
maar wanneer. Op 44 seconden van
het eind dus, toen Mark Ridderhof
101-64 op het bord zette.

Coach Simpson sloeg tijdens zijn
napraatje een paar keer met zijn
vuist op zijn borst. ,,Waar is het hart,
waar is de vechtersmentaliteit? Die
heb ik gemist. Alleen in het tweede
kwart speelden we agressief. Dan zie
je ook dat zij gaan missen. We ko-
men terug tot 16 punten (36-20); sta
je na het eerste kwart niet zo ver ach-
ter, dan kom je terug tot 10 en heb je
weer een wedstrijd. Nu niet. Ja, dit
voelt als een vernedering. Als de te-
genstander meer dan 100 punten
scoort, dan doet dat zeer.’’

Logischerwijs legde Simpson zich
nog niet neer bij het onvermijdelij-
ke. Hij denkt dat Aris morgenavond
in het eigen Kalverdijkje een zege
kan ‘stelen’. ,,We hebben kwaliteit, Ik
geloof dat het kan.’’

Speler Phillip Bach sloot zich daar-
bij aan. ,,Het is slechts 1-0. Dit moe-
ten we gewoon achter ons laten. Als
dit een bekerwedstrijd was geweest,
hadden we bijna met 50 punten ver-
schil moeten winnen, nu maar met 1
punt. En als we zaterdag winnen,
wordt Donar toch een beetje bang
voor ons. Het belangrijkste is om
goed te beginnen, de eerste vier mi-
nuten zijn heel belangrijk. Natuur-
lijk, zij hebben meer kwaliteit, maar
in Amerika zeggen we: if you work
hard, you can beat talent. Ik heb er
alle vertrouwen in.’’

DONAR-ARIS 101-66
(33-9, 16-19, 34-21, 18-17).
Topscorer Donar: Sean Cunningham
24.
Scores Aris: Miles Jackson-Cartwright
13, Ryan Watkins 12, Dexter Hope
11, Marquise Simmons 10, Quincy
Treffers 10, Nigel van Oostrum 8, Rik
Pijp 2.

Aris-speler Ryan Watkins (rechts) op weg naar een score. FOTO JAN KANNING




