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Aris-spelers als kippen zonder kop
Een kwartiertje
hield Aris zater-
dagavond gelijke
tred met koploper
Zwolle. Daarna
zakten de Leeuwar-
der basketballers
door de hoeven en
werd het een pijn-
lijk kat-en-muis-
spel: 51-86.
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‘De aanval heeft ons van-
avond genekt’’, sprak
Aris-coach Michael
Schuurs. ,,Ik ben be-

hoorlijk gefrustreerd. We proberen
teambasketbal te spelen. Dat bete-
kent ook dat we onze hersens moe-
ten gebruiken en niet altijd blind
door moeten gaan. Je moet lezen
wanneer we als team rust moeten
nemen.’’

Tot 22-22 was er weinig aan de
hand. Althans, zo leek het. Het geoe-
fende oog van Schuurs zag toen al
dat het aanvallend niet ging zoals ge-
wenst. Veel rake schoten, waaronder
twee driepunters van Jan van der
Kooij, vertekenden het beeld. ,,Maar
goed, laat ik niet al te negatief zijn:
het eerste kwart was redelijk.’’

Toen het fout ging, ging het met-
een ook goed fout. Het was alsof ie-
mand een schakelaar overhaalde. De
spelers van Aris renden opeens als
kippen zonder kop over het veld. Er
viel geen enkele lijn meer te ontdek-
ken in het aanvalsspel, ook niet na
twee time-outs van Schuurs kort
achter elkaar.

Het team leek een uur tevoren van
straat geplukt en bij elkaar gezet, zo
onwennig oogde het. Aris gaf ballen
weg alsof ze gratis waren, stuk voor
stuk cadeautjes die dankbaar wer-
den uitgepakt door Zwolle. Bij de
stand 22-40 mochten de Leeuwar-
ders eindelijk de schiettent verlaten.

De run die de gasten voor rust
hadden ingezet (0-18) werd in de
tweede helft met nog twee scores

vergroot. Toen pas slaagde Josiah
Heath erin weer een score van Aris
op het bord te zetten (24-44), een ac-
tie die op de jeugdtribune met ge-
juich werd begroet. Gezien de gedre-
venheid waarmee de kinderen na
het duel op de handtekeningen van
de Aris-spelers joegen, was er van
enig cynisme geen sprake.

Opvallend was ook dat bijna nie-
mand de zaal verliet, hoewel het spel
zeker aanleiding bood. Van een wed-
strijd was allang geen sprake meer.
,,Het was de aanval die ons pijn
deed’’, herhaalde Schuurs nog maar
eens. ,,We gooien 28 keer achteloos
de bal weg. Dat is echt een probleem.
We deden zulke domme dingen.
Zwolle was fel, maar dat wisten we.

‘We moeten
hiervan leren. Het
leek alsof we in
paniek raakten’

Daar moet je mentaal klaar voor
zijn.’’

Dat de arbitrage vooral voor rust
een paar omstreden beslissingen
nam, hielp ook niet mee, erkende
Schuurs. Toch was het geen excuus:
,,Als je met acht punten verliest,
heeft zoiets misschien invloed. Nu
niet. Het was zwaar onder de maat
wat we lieten zien.’’

In voorgaande jaren wilde de ver-
trokken Tjoe de Paula op zulke mo-
menten wel eens opstaan, zaterdag
stond niemand op. Javier Duren zou
het eigenlijk moeten doen, maar
deed het niet. Schuurs: ,,Als het mak-
kelijk gaat, als hij in de wedstrijd zit,
dan speelt hij goed. Anders niet. Je
weet dat rookies wisselvallig zijn,
maar op een gegeven moment moe-
ten ze er wel staan.’’

Nigel van Oostrum (25) is allang
geen rookie meer, maar ook hij nam
niet het voortouw, ondanks acht as-
sists. ,,Ik ben een van degenen die op
moeten staan, maar dat heb ik niet
gedaan. Ik ga deze wedstrijd met de
coach bespreken. We moeten hier-
van leren. Het leek alsof we in paniek

raakten, het viel helemaal uit elkaar.
Het leek ook alsof we alles in één
play goed wilden maken. Dat kan na-
tuurlijk niet. Je kunt van een goede
ploeg als Zwolle verliezen, maar niet
met zoveel punten.’’

Voor de neutrale toeschouwer is
een wedstrijd die bij rust al is ge-
speeld een heuse bezoeking. In het
veld moet het ook geen pretje ge-
weest zijn. Van Oostrum: ,,Toen we
twintig punten achterstonden, leek
het alsof niemand wilde terugvech-
ten. We gaven het een beetje op. Dat
mag niet. Dit is onze hal. We moeten
laten zien aan onze supporters dat
we kunnen vechten en onze trots
hebben. Ik hoop dat deze klap ons
wakker heeft geschud.’’

Aris druipt af na de oorwassing. Op de voorgrond vanaf links Jelmer Visser, Nigel van Oostrum en Joe O’Shea. FOTO HENK JAN DIJKS


