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‘Welke tegenstander ik wil? We mogen blij zijn dat we er eentje hebben’
FREDERIK BIERLING

LEEUWARDEN Met hangen en wur-
gen is het doel dan toch bereikt:
Het Leeuwarder Aris stelde op de
laatste speeldag deelname aan de
play-offs veilig. De tegenstander is
nog niet bekend.

ARIS 85

DEN HELDER 80

Om niet afhankelijk te zijn van Apol-
lo Amsterdam, in de eredivisie bas-
ketbal de concurrent om het laatste
play-offticket, moest Aris zaterdag-
avond thuis winnen van Den Helder.

Coach Tony Van den Bosch had er
zelfs een prestigeduel van gemaakt.
,,Als jullie niet kunnen winnen van
Den Helder, verdien je het niet eens
om play-offs te spelen.’’

Toch had de Antwerpse coach nog
even een waarschuwingsappje ge-

stuurd naar zijn landgenoot Paul
Vervaeck, coach van Leiden. ‘Als jij
niet wint van Amsterdam zet ik heel
uw seksleven op Facebook.’ Ver-
vaeck antwoordde terstond: ‘Ik ga
winnen.’

De moderators van Facebook
hoefden niet in actie te komen, Ver-
vaeck hield woord.

Zelf had Aris veel moeite met het
al uitgeschakelde Den Helder, of be-
ter: met Tjoe de Paula. De voormalig
Aris-captain speelde zijn laatste
wedstrijd als profbasketballer en
was veruit de beste van het veld. Hij
stond de volle veertig minuten op
het parket en maakte daarin 27 pun-
ten.

Welke verdediger Van den Bosch
ook op de veteraan zette, De Paula
(37) vond voortdurend de basket. ,,Ik
heb aan Tjoe gevraagd of hij mis-
schien nog één jaartje bij ons wil ko-
men spelen’’, vertelde Van den
Bosch. ,,Twintig minuutjes per wed-
strijd maar. ‘Dat zei die ander ook’,

antwoordde Tjoe.’’
Den Helder-coach Peter van

Noord zette hem gemiddeld liefst 31
minuten per duel in.

Het wisselvallige Aris had De Pau-
la dit seizoen goed kunnen gebrui-
ken. Niet alleen sportief, maar ook in
de kleedkamer. Spelers coachen en
af en toe op hun plaats zetten. Zo
maakte Van den Bosch zich daags
voor de wedstrijd nog boos toen er
op de training geklaagd werd over de
warmte. ,,Ga dan op de Noordpool
spelen of op Alaska!’’

Zaterdag ging hij ook tekeer in
zijn eerste time-out, toen zijn team
niet bracht wat hij verlangde: on-
voorwaardelijke strijd.

,,Jullie spelen alsof jullie vakantie
willen in plaats van nog een wed-
strijd spelen. Lekker waterskiën,
achter de vrouwen aan’’, sprak de
Aris-coach.

Speler Jeroen van der List stelde
dat beeld naderhand bij. ,,Als ie-
mand even iets niet goed doet, lijkt
het alsof iedereen loopt te slapen.
Het is dan aan de coach om het team
wakker te schudden.’’

De center had een lekker avondje
met 22 punten en 8 punten. Onder
het bord was hij moeilijk af te stop-
pen.

,,Ik kreeg nu de bal. In andere wed-
strijden gebeurde dat wel eens min-
der’’, vertelde Van der List na de
overwinning. ,,Ik bewijs hier dat ik
een waardige speler ben die het
team kan helpen.’’

Aris ontmoet in de play-offs de

nummer drie van de ranglijst, maar
wie dat wordt is nog onduidelijk.

Zaterdag speelt Den Bosch name-
lijk nog tegen de Groningse koplo-
per Donar. Bij winst zijn de Bossche-
naren tweede en wordt Zwolle der-
de.

Bij verlies van Den Bosch eindigt
die ploeg op basis van onderling re-
sultaat als vierde achter nummer
twee Zwolle en nummer drie Leiden.

,,Welke tegenstander ik wil? Och,
we mogen blij zijn dat we er eentje
hebben’’, reageerde Tony Van den
Bosch.

Jeroen van der List heeft een lichte
voorkeur voor Leiden. ,,Maar ik vind
het vooral fijn om tegen een beter
team te spelen.’’

,,Dat soort teams speelt met meer
structuur en dat is in principe mak-
kelijker om te verdedigen. Ploegen
als Amsterdam, Weert en Den Hel-
der weten vaak zelf ook niet wat ze
aan het doen zijn en dan raak je
soms een beetje in de war.’’

Basketballers van
Aris plaatsen zich
met hangen en
wurgen toch
voor de play-offs
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