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Komst Michaels is
cadeautje voor Aris
RADBOUD DROOG

LEEUWARDEN Hoe één basketballer
het verschil kan maken. De terug-
keer van David Michaels, die jaren
geleden met Aris de finale van de
play-offs haalde, deed de Leeuwar-
ders gisteravond zichtbaar goed.

ARIS 72

LEIDEN 81

Met Michaels ging Aris na overwe-
gend uitstekend spel met 72-81 on-
deruit tegen het veel hoger geklas-
seerde Leiden. Dat was alweer de elf-
de competitienederlaag op rij.

Toch was er in het matig gevulde
Kalverdijkje één onbetwist licht-
punt. De Koreaanse Amerikaan, 2.01
meter groot en 100 kilogram zwaar,
was bij zijn rentree in de Nederland-
se eredivisie uitblinker in de ploeg
van Tony van den Bosch. Hij maakte
twintig punten en pakte twaalf re-
bounds: meteen een double-double
dus.

Michaels speelde de afgelopen
drie jaar in Zuid-Korea. In het land
waar zijn moeder geboren werd,
wordt de competitie op 1 augustus
hervat. Tot die tijd blijft Michaels in
Leeuwarden en logeert hij met zijn
vierjarige zoontje bij zijn ex-schoon-
ouders.

Van den Bosch knijpt zijn handen
dicht: een speler van het kaliber Mi-
chaels is voor elke Nederlandse
ploeg een aanwinst. Van den Bosch:
,,Hij zou zelfs bij elke Vlaamse club
terechtkunnen. Michael is een per-

fecte speler. Ja, hij is een paascadeau-
tje.” De komende vier maanden is hij
in het Kalverdijkje te bewonderen,
op amateurbasis bovendien.

De laatste keer dat de forward in
Leeuwarden basketbalde, bereikte
hij met Aris de finale van de play-
offs, in 2013. De tegenstander van
toen? Leiden. ,,It’s great to be back”,
vond Michaels.

,,Ik weet niet waarom, maar in
Leeuwarden voel ik me thuis. Dat ge-
voel is sinds mijn vertrek nooit ver-
anderd. Ik kom ook elk jaar hier om
mijn zoontje te zien. Het is fantas-
tisch dat ik hier nu voor een langere
periode blijf.’’

Michaels en Aris openden ijzer-
sterk. Waar velen vreesden voor een
Leids schuttersfestijn, hield de
thuisploeg knap stand. Met zowel in
het eerste als tweede kwart een klei-
ne winst voor Leiden (25-27 en 15-17),
bleef de gevreesde schade beperkt
tot vier punten bij rust (40-44).

Aris, al bijna drie maanden zonder
competitiewinst, toonde inzet en
speelde de beste eerste helft van het
seizoen. En toen kwam het derde
kwart. Ballen veroveren lukte niet
meer. Scorend schoot Aris flink te-

kort en van samenhang was geen
moment sprake. De terugval kwam
ook doordat Leiden een tempo ho-
ger speelde en Aris naar adem liet
happen.

Het was daarom knap dat de
thuisploeg in het vierde kwart her-
stel toonde. Had Aris, en met name
Litouwer Deividas Kumelis (zeven
stuks), vervolgens niet zoveel vrije
worpen gemist, dan was Leiden nog
in problemen gekomen.

Aan het slot van het derde kwart
stond Leiden met maar liefst zeven-
tien punten voor. Dat verschil werd
in het vierde kwart (20-14) door het
knokkende Aris teruggebracht naar
zes. Maar een stunt zat er niet in.

Van den Bosch bespeurde wel
weer een stijgende lijn. En dat biedt,
met de twee belangrijke thuiswed-
strijden tegen Amsterdam (zesde)
en Weert (negende) in het verschiet,
hoop.

De Vlaamse coach, tegen Leiden
voor het eerst bijgestaan door zijn
nieuwe assistent Anne van Dijk
(’ben ik blij mee, twee paar ogen zien
meer dan één’), heeft er met Mi-
chaels een belangrijk wapen bij.

Van den Bosch: ,,Het is jammer
dat Stefan (Mladenovic) en Valentijn
(Lietmeijer) nog niet fit genoeg zijn.
Ik hoop dat ze zondag mee kunnen
doen.”

De coach benadrukte het belang
van de partij tegen Amsterdam. Hij
vraagt iets extra’s van zijn spelers.
,,Ik vind dat Stefan en Valentijn door
hun pijngrens moeten. We hebben
iedereen nodig.”

Een speler als
Michaels is voor
elke ploeg een
aanwinst

David Michaels (rechts) troeft Leidenaar Alexandruh Olah af voor een score. FOTO HENK JAN DIJKS


