
18 februari 2016, pag. 16

Aris kan bekerfinale
op de buik schrijven
FREDERIK BIERLING

LEEUWARDEN Als Aris na de dikke
55-72 nederlaag van gisteravond
nog aspiraties heeft om de bekerfi-
nale te halen, dan moet de ploeg in
de return op 8 maart hopen op een
wondertje.

ARIS LEEUWARDEN 55
SPM SHOETERS DEN BOSCH 72

Dat Aris het tot de halve finale van de
bekercompetitie schopte, wil nou
ook weer niet zeggen dat de spelers
van coach Michael Schuurs uitge-
sproken cupfighters zijn. Dat bleek
gisteravond wel. Maar met een ge-
lukkige loting kun je een heel eind
komen en dat lot trof Aris: in de acht-
ste en kwartfinales mocht het aan-
treden tegen de amateurs van Red
Giants en Grasshoppers.

Zelfs Europa was op papier binnen
bereik voor de Leeuwarder basket-
balclub. Veel fantasie is daar niet
voor nodig, aangezien de andere hal-
ve finale gaat tussen Zwolle en Lei-
den. Wordt een van beide teams be-
kerwinnaar én landskampioen, dan
mag de nummer twee van de beker
volgend seizoen ook de grens over.

Om eventueel voor Europese tic-
kets in aanmerking te komen, moest
Aris nog wel even de hobbel Den
Bosch nemen. Met aangepaste tarie-
ven hoopte de club zoveel mogelijk
fans te bewegen tot een gang naar

het Kalverdijkje om tezamen als zes-
de man te fungeren. Dat plannetje
mislukte, de zaal was karig bezet.
Kwam het door de concurrentie van
de handballers van Cometas die in
een aanpalende zaal van het sport-
complex eredivisiekoploper Hurry
Up troffen? Of speelde de pijnlijke
nederlaag van zaterdag tegen Apollo
Amsterdam nog een rol?

Hoe het ook zij, van een zesde
man bij Aris was geen sprake. Of het
veel had uitgemaakt valt te bezien, al
steekt regerend landskampioen Den
Bosch momenteel in een matige
vorm. Zaterdag werden de Noord-
Brabanders nog vernederd door Do-
nar. Niets lukte bij hen.

Aris weet hoe dat voelt. Gister-
avond fungeerden de Leeuwarders
als medicijn voor de Bossche pati-
ent. De Leeuwarders waren af en toe
meer bezig met de arbitrage dan met
de tegenstander, tot afgrijzen van
Schuurs.

Bij rust was het verschil al vijftien
punten: 25-40. Aris kwam in het der-
de kwart na driepunters van Javier
Duren en Joe O’Shea nog terug tot

Ik wist dat er
vanavond iets te
halen was, maar
als je zo speelt, is
er niets te halen

acht punten, maar daarna stelde Den
Bosch orde op zaken.

Coach Schuurs had veel meer ver-
wacht van het bekerduel. ,,Ik wist dat
er vanavond iets te halen was, maar
als je zo speelt, is er niets te halen. We
hebben het in de eerste helft laten
liggen. Je hoopt dat er iemand in het
team opstaat die de boel wakker
schudt; iemand die een ander weg-
trekt als die gaat discussiëren met de
scheidsrechter, iemand die het be-
lang van de wedstrijd kent en men-
sen op hun plek zet.’’

Tot vorig seizoen vervulde Tjoe de
Paula die rol bij Aris, maar een derge-
lijke routinier met gezag ontbreekt
in de selectie. ,,Het zijn bij ons alle-
maal goeie gasten en er is ook een
goede sfeer in de groep, maar in dat
opzicht is er geen goede balans. Kijk,
ik kan als coach natuurlijk iemand
aanpakken en dat gebeurt ook, maar
je hebt ook mensen nodig die op het
veld optreden.’’

Schuurs hoopt dat er iets gaat ge-
beuren in de groep, dat er iets groeit.
,,De trainingen zijn het grootste pro-
bleem. Daar zie je dat die echte
vechtlust ontbreekt. Op de training
moeten de vonken er ook vanaf spat-
ten.’’

Op 8 maart moet Aris in Den
Bosch aantreden voor de return. Of
Aris daar iets te zoeken heeft?
Schuurs: ,,Alleen als je top speelt en
zij onderschatten de boel en hebben
wat blessures, dan heb je een kans-
je…’’

Aris-speler Javier Duren (links) wint dit luchtduel met Arvin Slagter van Den Bosch. FOTO HENK JAN DIJKS


