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Werk aan de winkel
voor grillig Aris
RENÉ SMID
GRONINGEN Aris heeft gisteravond
ruim verloren van Donar. In Groningen werd het 76-45. Weer was
balverlies een pijnpunt bij de Leeuwarders.

Michael Schuurs:
Stiekem had ik
gehoopt op een
beetje meer

Vele ogen waren gericht op de basketbalwedstrijd van Aris tegen het
Groningse Donar. Ziggo Sport zond
het duel namelijk live op televisie
uit. In potentie zat een miljoenenpubliek aan de buis gekluisterd voor
het onderonsje. ,,Dat is heel leuk, het
speelt toch anders’’, was Aris-coach
Michael Schuurs vooraf nog hoopvol. ,,Het is super voor het basketbal
dat Ziggo zulke wedstrijden uitzendt. Daar gaan we echt ons best
voor doen. Zeker de Nederlandse
spelers beseffen wat dit betekent.’’
De statistieken vooraf waren nog
goed. Aris speelt in de laatste jaren
geregeld vlak voor de kerstdagen tegen Donar. De laatste vier keer won
het, maar telkens in Leeuwarden. Alleen halverwege het tweede kwart
leek Aris gisteravond kans te hebben
op een resultaat. De Leeuwarders
kwamen na een 17-11 achterstand op
een 17-19 voorsprong.
Daarna was de koek snel op. Na
rust kwam Aris amper tot scoren. In
het derde kwart vielen slechts zes
punten te noteren. In het laatste
kwart (18-13 voor Donar, red.) waren
er nog wat puntjes, maar de wedstrijd was al lang en breed beslist.
Aris staat bovenaan in het lijstje met
meeste turnovers, balverlies. Na tien

wedstrijden – het duel met Donar
niet meegerekend – stond de teller al
op 194. Hekkensluiter Weert volgde
op 185. De Aris-spelers konden na
gisteravond weer meer dan twintig
turnovers bijschrijven.
,,We hebben inderdaad veel balverlies, onnodig ook vaak’’, zei Quincy Treffers na de wedstrijd. ,,We werken superhard, maar je moet ook
slim spelen. Als je dat niet doet, dan
haal je nooit een resultaat.’’ Donar,
de laatste weken niet in grootse
vorm, profiteerde dankbaar van het
kinderlijke balverlies bij Aris. ,,We
maken het onszelf moeilijk door
veel te dribbelen. Het moet zakelijk
blijven. We moeten, ook als het goed
gaat, als team blijven spelen. Donar
deed dat wel en wij niet.’’
Onervarenheid breekt Aris in
wedstrijden tegen grote teams op.
De Leeuwarders hebben een beperkt
budget, werken elk seizoen met een
vrijwel nieuwe selectie en willen tegelijkertijd de play-offs halen. Dat
gebeurt met een steeds jonger wordend elftal. ,,Jeugdigheid betekent
grilligheid’’, wist coach Schuurs. ,,Ervaren basketballers weten beter wat
er nodig is om te winnen, zijn con-

Arisspeler Quincy Treffers (links) in duel met Drazen Bubnic van Donar.

stanter in hun prestaties.’’
Treffers: ,,We zijn heel jong en dat
is het grote probleem. Daar komt
wisselvalligheid bij kijken en dat
moet eruit. Hoe doen we dat? Door
ervaring op te doen.’’
Michael Schuurs gaf dit seizoen al
enkele keren aan gefrustreerd te zijn.
Dan weer te veel balverlies, dan weer
gebruikten de Aris-spelers hun hersenen niet, aldus de coach. Hij praat
er veel over met zijn selectie, die zelf
ook weet dat het beter moet. Verliezen mag, vindt Schuurs, maar spelen
zonder beleving en een bepaalde intensiteit is not done. Hij wil niet zien
dat zijn spelers opgeven en juist blijven gaan voor elke bal, voor elke rebound. ,,Ik wil dat ze elkaar blijven
helpen en soms gebeurt dat niet.’’
,,Het is een kwestie van veel trainen en drillen. Dat moet zich uiteindelijk gaan vertalen naar de wedstrijden. We zijn nu bijna vier maanden
bezig en hebben nog niet heel veel
wedstrijden (elf competitiewedstrijden, red.) gespeeld. Na de kerstdagen
zullen we meer spelritme opdoen.’’
Aris won voor de korte winterstop
– zaterdag is Rotterdam in Leeuwarden de laatste tegenstander van het
jaar – twee keer van concurrent Amsterdam. Daar is Schuurs wel tevreden over. ,,Als we van Rotterdam
winnen, dan doen we goede zaken.
Zesde worden (play-offs, red.) is reëel
met deze ploeg. Een plek bij de eerste
vier is onhaalbaar. We staan waar we
verwacht hadden, maar stiekem had
ik gehoopt op een klein beetje
meer.’’
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