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Coach Aris belooft
aangenamer spel
FREDERIK BIERLING

LEEUWARDEN Klassiekers zijn be-
langrijker dan kermiskoersen, zei
Tony Van den Bosch na de oefenze-
ge op Essen. Toch weet de Belgische
basketbalcoach nu al dat zijn Aris
meer spektakel gaat bieden.

Aris Leeuwarden behoort inmiddels
in de Dutch Basketball League tot
het meubilair. Dat meubelstuk mag
dan wat kraken en krijgt niet meteen
het mooiste plekje in de etalage,
maar je zakt er ook niet doorheen.

Niet voor niets kloppen met regel-
maat oud-spelers - ook getalenteer-
de Amerikanen - op de deur met de
vraag of ze terug mogen komen. Aris
verstaat de kunst van het overleven
en begint daardoor op zaterdag 6 ok-
tober aan het vijftiende seizoen in
de eredivisie.

De platte beurs ten spijt staat er
op het eerste gezicht een aardig
team. Enkele Amerikanen zijn welis-
waar een paar centimeter kleiner
dan in de brochure, maar dat is ge-
bruikelijk. Coach Tony van den
Bosch moet ermee werken en hij
oogt tevreden. Sterker, hij komt zelfs
met een belofte: ,,Het basketbal zal
een stuk aangenamer zijn dan afge-
lopen seizoen.’’

Het is verleidelijk om de bevesti-
ging te zoeken in de gewonnen
oefenwedstrijd (106-73) van zater-
dag in het Kalverdijkje tegen het
Duitse ETB Wohnbau Basket Essen.
Dat team uit de Pro B, het derde ni-
veau, moet zaterdag al aan de bak in
de competitie.

Het gemak waarmee Aris met
slechts twee trainingsweekjes in de
benen over de Duitsers heen walste
was opmerkelijk, al miste Essen en-
kele spelers en heeft het slechts één
Amerikaan onder contract.

Aris-Essen was in de ogen van Van
den Bosch dan ook een kermiskoers,
maar wel een heel leuke. Vooral de
kennismaking met schutter Nick

Masterson was overweldigend.
Zijn roem was hem al vooruit ge-

sneld. Hij was afgelopen jaar de bes-
te schutter van de NCAA Division 1
met een schotpercentage driepun-
ters van 54,1 procent. Zaterdag
schoot hij in het eerste kwart zes
driepunters op rij raak en eindigde
met 9 op 11, een gemiddelde van bij-
na 82 procent.

Gevraagd naar zijn geheim haalde
Masterson de schouders op. ,,Er is
geen geheim. Gewoon een kwestie
van hard werken, dag in dag uit.’’

Rijst de vraag waarom iemand
met dergelijke statistieken een con-
tract tekent bij, met alle respect,
Aris. Masterson: ,,Het was een geza-
menlijk beslissing van mij en mijn
agent. Ik hoorde goede dingen over
het leven in Nederland, het was het
eerste bod dat ik kreeg en ik heb het
geaccepteerd.’’

Volgens Van den Bosch miste Aris
vorig jaar zo’n speler. ,,Ik zei meteen:
‘die moeten we hebben’ en toen heb-
ben we snel gehandeld.’’

,,Het is een geweldige outside-spe-
ler met een uitstekende mentaliteit.
Hij doet me denken aan Brandon
Woudstra (sterspeler uit het eerste
jaar van Aris in de eredivisie, red.).
Toen we hem hadden vastgelegd,
kreeg ik een telefoontje van een Ita-
liaanse coach. Hoe het ons was ge-
lukt hem te krijgen, vroeg hij. Tja, ik
was snel.’’

Met Jonathan Williams haalde
Aris bovendien de pointguard van
het gerenommeerde VCU. Van den
Bosch: ,,Toen ik hem op de lijst zag,

heb ik niet getwijfeld. Nooit gedacht
dat we die zouden krijgen. Ik gaf me-
zelf een kans van 3 op 10.’’ Williams
toonde zich zaterdag een snelle, bal-
vaardige spelverdeler die ook de weg
naar de basket weet te vinden.

De 2,03 meter lange center-for-
ward Griffin Kinney en de terugge-
keerde David Michaels zijn de overi-
ge twee Amerikanen. Net als Mi-
chaels vonden ook de Nederlandse
Australiër Nathaniel Musters en de
Litouwer Deividas Kumelis de weg
terug naar Leeuwarden. Zij hoeven
niet meer te acclimatiseren en ken-
nen de eredivisie. Datzelfde geldt
voor de bij Donar opgeleide Bas
Veenstra (23) en Sjoerd Koopmans
(21). Ze zijn jong, maar hebben al heel
wat vlieguren gemaakt.

Daarnaast telt de selectie nog drie
talenten: Bas de Jong (19) van BV
Leeuwarden, en de Groningers Björn
de Vries (18) en Noah Groen (19). De
laatste twee zaten afgelopen jaar in
de jeugdopleiding van het Litouwse
Kaunas. Groen heeft een dubbelli-
centie en zal ook uitkomen voor
promotiedivisionist BVG, de club
van Anne van Dijk, de assistent van
Van den Bosch.

,,Ik vind dat we zijn versterkt ten
opzichte van vorig seizoen’’, sprak
Van den Bosch. ,,Ik ben heel blij dat
het bestuur mijn wensen heeft inge-
willigd. Gert Schurer heeft goed on-
derhandeld. Een jongen als Master-
son kunnen we na dit seizoen niet
houden, daarom moeten we er dit
jaar van genieten.’’

,,Tegen Essen hadden we bij rust
54 punten. Dat haalden we vorig sei-
zoen soms niet in de ganse wed-
strijd. Maar we moeten de voetjes op
de grond houden. Dinsdag (van-
avond, red.) oefenen we tegen Bre-
merhaven. Dat is voor ons een bete-
re waardemeter.’’

Morgenavond volgt de tweede en
laatste oefenwedstrijd in eigen pro-
vincie: in Sportcentrum Drachten
tegen BVG, aanvang 19.30 uur.

Van den Bosch:
‘Ik ben heel blij dat
het bestuur mijn
wensen heeft
ingewilligd’

Nick Masterson maakte tegen Essen zijn faam waar met 9 op 11 rake driepunters. FOTO HENK JAN DIJKS


