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Testcase-Donar pakt
matig uit voor Aris
Is Aris klaar voor
de weken van de
waarheid? Afgaan-
de op het spel van
gisteravond tegen
Donar is het ant-
woord nee. Die re-
denatie is alleen
te opportunis-
tisch; de Leeuwar-
ders hebben de
laatste weken wel
degelijk vooruit-
gang geboekt.

DONAR 96
ARIS 66

FREDERIK BIERLING

Voor de vierde keer dit sei-
zoen was de noordelijke
derby veel te eenzijdig.
Terwijl Donar in voor-

gaande seizoenen telkens wel een
keer een slippertje maakte tegen
Aris, zijn de verhoudingen dit sei-
zoen helder: 4-0. Doelsaldo: +120. Na
een aardige reeks was de vraag wat
de Leeuwarder basketballers kon-
den uitrichten tegen Donar, volgens
velen de belangrijkste kandidaat
voor de titel. Het antwoord: niets. De
kwartstanden vertelden eigenlijk
het verhaal: 25-18, 24-16, 26-16, 21-16.

Op voorhand was de kans op een
zege in Groningen klein. De spelers
van Donar zijn simpelweg groter,
zwaarder en sterker. Veel Groningse
bankspelers zouden bij Aris starters
zijn. Een verliespartij was min of
meer ingecalculeerd, alleen een ne-

‘Er is vooral
meer snelheid
in het spel
gekomen’

derlaag met meer dan 40 punten –
zoals de 55-106 op 30 januari – zou
Aris echt hebben geraakt.

Toch mopperde coach Klaas Stop-
pels behoorlijk. ,,We hebben matig
gespeeld, mede door de verdedigen-
de druk van Donar. Dan hebben wij
moeite om in onze aanval te komen.
Donar heeft ons geen enkele kans
gegeven, maar we zijn ook minder
als team gaan spelen. In de rust heb
ik gevraagd of ze misschien al bezig
waren met die belangrijke wedstrijd
van zaterdag tegen directe concur-
rent Amsterdam. Mentaal zijn we
nog niet waar we willen zijn. Dat is
een punt van aandacht.’’

De nederlaag in Martiniplaza ten
spijt kunnen de Leeuwarders de laat-
ste vier duels van de competitie –
waarin ze play-offdeelname moeten
veiligstellen – wel met enig vertrou-
wen tegemoet zien. Donar liet Aris
er gisteravond dan wel lelijk uitzien,
dat het team is gegroeid, was een
paar weken terug al zichtbaar in het
thuisduel met SPM Shoeters Den
Bosch. Na die verrassende overwin-
ning volgde een interessante ont-
moeting met ZZ Leiden, waarin het
team zich na een achterstand van 23
punten knap terugknokte.

André Roorda, bestuurslid techni-
sche zaken, heeft de opleving van
nabij zien ontstaan. Hij benadrukt
dat de huidige trojka – interim-
coach Klaas Stoppels, assistent Nan-
ne Klompstra en hijzelf – voortbor-
duurt op het fundament dat is ge-
legd door de weggevallen coach Mi-
chael Schuurs. ,,Het gaat nu om fine-
tunen en toevoegen. Er is vooral
meer snelheid in het spel gekomen.’’

Dat idee leefde ook al bij Schuurs.
Hij staat als aanvallende coach te
boek, maar wilde bij Aris eerst verde-

digend de zaakjes voor elkaar heb-
ben. Aan deel 2 van zijn plannen is
hij door oververmoeidheid niet toe-
gekomen.

,,In het begin scoorden we moei-
zaam’’, aldus Roorda, een paar uur
voor de wedstrijd tegen Donar. ,,Het
bloedde dood, we zaten vast. Dat
moest absoluut anders. Als je tussen
de 50 en 65 punten maakt, win je
geen wedstrijd. Het leek op een gege-
ven moment een beetje op handbal,
we moesten meer lef tonen. Sneller
spelen en eerder schieten. Directe
dreiging in plaats van 16 seconden
rondspelen. Iets opportunistischer.
Als je vrij staat, waarom zou je dan
nog rondpassen?’’

Daarnaast is geprobeerd iets van
druk weg te nemen bij de spelers,
zorgen dat ze vrijuit spelen. Roorda:
,,We zijn met een opbouw bezig, zit-
ten in het eerste jaar van een drieja-
renplan. We hebben twee doelstel-
lingen: eigen spelers zoveel moge-
lijk minuten laten maken en probe-
ren best-of-the-rest te worden, vijfde
dus. Het eerste doel is al gelukt;
soms staan er zelfs drie Friese jon-
gens tegelijk op het veld (Enzo Swart,
Leroy Peterson en Jelmer Visser,
red.). Daar zijn we heel blij mee. En
het tweede doel is nog steeds moge-
lijk.’’ Lachend: ,,We kunnen zelfs nog
landskampioen worden.’’

Tegelijkertijd beseft Roorda ook
heel goed dat het na het wegvallen
van Schuurs ook heel anders had
kunnen gaan. ,,Voor hetzelfde geld
was het team uit elkaar gevallen, wa-
ren spelers alleen nog voor hun ei-
gen statistieken gaan spelen. Dat is
gelukkig niet gebeurd. Klaas staat
ook echt goed te coachen. Het is lo-
gisch wat hij doet, hij doet geen rare
dingen. Terwijl hij eigenlijk onerva-
ren is, hij is nog maar zes jaar trainer,
ik 35 jaar. Heel knap. Hij laat zich niet
afleiden door de omgeving, maar
doet zijn ding.’’

,,Maar goed, we zijn er nog niet.
Zaterdag tegen Amsterdam is cruci-
aal en daarna moeten we thuis ook
van Rotterdam winnen. Het zal tot
de laatste dag spannend blijven.’’

De Aris-spelers Josiah Heath (rechts) en Nigel van Oostrum werken eendrachtig samen om te voorkomen dat LanceJeter van
Donar in balbezit komt. FOTO JAN KANNING


