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Aris figurant op basketbalfeest Donar
Het zijn voor Aris
niet de derby’s
om vrolijk van te
worden, die tegen
Donar. Gisteren
werden de Leeu-
warders weer eens
op hun nummer
gezet.

DONAR 85

ARIS 61

RENZE LOLKEMA

H
et doet Amerikaans aan,
de thuisduels van Donar.
Met een beetje verbeel-
ding heeft het volgepak-

te Martiniplaza veel weg van een
NBA-arena, daar waar ‘s werelds bes-
te basketballers avond aan avond
schitteren. De cheerleaders, de grap-
pen en grollen, de lichtshow, de mu-
ziekkeuze, de vele Amerikaanse im-
ports die bij Donar, maar ook bij Aris
spelen, zullen zo’n gevoel krijgen
van ‘home, sweet home’.

Maar de Amerikanen van Aris
konden gisteren alleen maar jaloers
zijn. Want in dat kolkende sportpa-
leis aan de rand van de stad hadden
ze weinig tot niets in te brengen. Do-
nar veegde tot en met het derde
kwart de vloer aan met de Leeuwar-
ders, het verschil was toen liefst 39
punten. In het slotakkoord geloof-
den de gastheren het wel en kon Aris
de eindstand nog een beetje draag-
lijk maken: 85-61.

,,Maar zij zijn echt goed’’, consta-
teerde ook Nate Kratch, de 24-jarige
forward van Aris die dit seizoen voor
het eerst bij de Leeuwarders speelt
en gisteren goed was voor 10 pun-
ten. ,,Het was vandaag de derde keer
dit seizoen dat we tegen Donar
speelden en je ziet ze groeien. Of wij
eigenlijk wel een kans hadden? Het
is elke keer weer een uitdaging om
tegen zo’n goede ploeg te spelen.
Het blijft sport, je moet blijven wer-
ken voor een goed resultaat.’’

Donar beleeft een magisch sei-
zoen. Als een wervelwind speelt het
tegenwoordig zijn Europese duels -
donderdag werd er nog op magistra-
le wijze gewonnen van het Roe-
meense Cluj, morgenavond gaat het

succesvolle avontuur verder op Cy-
prus - en op eigen bodem lijkt elke
wedstrijd een feestje. Gisteren vier-
de de Groningse basketbalclub zelfs
zijn 67ste verjaardag. Van die ouder-
dom bespeurde Aris niets. De thuis-
club speelde als een stel jonge hon-
den de Leeuwarders de zaal uit.

De enige keer dat Aris in Gronin-
gen won was in het seizoen 2004-
2005. In 54 onderlinge ontmoetin-
gen zegevierde Donar liefst 43 keer.
,,Het is een goed team’’, stelde
Kratch, ,,maar wij moeten vooral
naar onszelf kijken. Daar werken we
elke dag hard genoeg voor.’’

Kratch zou volgend weekeinde zo-
maar in een feestje kunnen belan-

den als in de nacht van zondag op
maandag Amerika’s sportwedstrijd
van het jaar wordt afgewerkt.

De Super Bowl, de finale van het
American footballseizoen, gaat tus-
sen de New England Patriots en de
Philadelphia Eagles. Kratch hoopt
dat de Patriots winnen omdat zijn

vader Robert ‘Bob’ Kratch ooit drie
jaar voor dat team speelde. Met de
Patriots verloor Kratch senior de Su-
per Bowl van 1997.

,,Maar’’, aldus Nate Kratch, ,,hij
heeft hem ook een keer gewonnen.
Met de New York Giants in 1991. Ik
was toen nog niet geboren. En in
1997 was ik nog te jong om dat alle-
maal te kunnen beseffen. Mijn broer
heeft mijn vader wel in het echt zien
spelen, ik helaas nooit.’’

Of Nate Kratch komend weekein-
de een Super Bowl-feestje organi-
seert in Leeuwarden, met zijn Ame-
rikaanse teamgenoten van Aris wel-
licht?

,,Joh, daar heb ik nog niet eens

over nagedacht. Maar ik denk het
niet, vanwege het tijdverschil. En
feesten doen we hier eigenlijk niet in
Leeuwarden. Dat festival dat zater-
dag werd geopend in de stad, daar
heb ik ook niets van meegekregen.
Ik was thuis, me toch aan het voor-
bereiden voor deze wedstrijd tegen
Donar. Achteraf misschien jammer,
ik hoorde dat de koning en koningin
er ook waren. De Super Bowl van vol-
gende week begint pas om 1 uur ‘s
nachts geloof ik. En met die halfti-
meshow er tussendoor is de wed-
strijd pas diep in de nacht afgelopen.
Dat is niet goed voor iemand die
twee keer traint om goed te zijn op
het basketbalveld.’’

Nate Kratch
denkt niet in
Leeuwarden in
Super Bowl-feestje
te belanden

Aris-forward Nate Kratch (rugnummer 11) houdt Donar-speler Thomas Koenes van zich af. FOTO JAN KANNING


