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Aris legt loper uit voor kampioen Donar
LEEUWARDEN De derby tussen Do-
nar en Aris werd gisteravond geen
moment spannend. Daarvoor was
het kwaliteitsverschil tussen beide
teams simpelweg te groot.

DONAR 91

ARIS LEEUWARDEN 57

Voor Aris valt er doorgaans weinig
te halen in de Groningse basketbal-
tempel Martiniplaza. Niet voor niets
kondigde coach Tony Van den Bosch
na het eerste competitieduel met
Den Helder Suns aan dat hij geen ri-
sico’s ging nemen met zijn Ameri-
kaanse spelverdeler Jonathan Willi-
ams. Die kampte met irritatie aan
het kraakbeen in zijn knie en maakt
volgens de coach zaterdag zijn eredi-
visiedebuut, thuis tegen Apollo.

Dat is een ploeg van vergelijkbaar
niveau en dus een directe concur-
rent. Met het sparen van Williams
keek Van den Bosch min of meer

over het duel met Donar heen en het
leek gisteravond alsof zijn spelers
hetzelfde deden. Zo ontbrak de
noodzakelijke agressie: in totaal
maakte Aris slechts elf fouten. De
Groningers hoefden zich dan ook
niet bovenmatig in te spannen om
Aris van zich af te schudden. De
Leeuwarders legden de loper uit
door matig te verdedigen, terwijl ze
aanvallend grossierden in potsierlij-
ke turnovers.

Met name Deividas Kumelis, de
stand-in van Williams, leverde veel
ballen pardoes in. De ervaren David
Michaels speelde eveneens onder
zijn kunnen, een gebrek aan scherp-
te en concentratie. Alleen al in de
eerste twintig minuten leden de
Leeuwarders achttien keer balver-
lies.

Aris dook mede daardoor met een
kansloze ruststand van 47-29 de ca-
tacomben van Martiniplaza in en
het duurde erg lang voordat Van den

Bosch zijn mannen weer naar de hal
stuurde. Eenmaal weer op de vloer
kregen ze meteen drie scores van de
Groningse center Thomas Koenis
om de oren.

Was het dan alleen maar kommer
en kwel bij Aris? Nee, zo erg was het
niet. De Amerikaanse big man Grif-
fin Kinney, die tegen Den Helder
slecht werd bediend, draaide af en
toe knap door de Groningse defen-
sie en werkte ook nog eens vakkun-
dig af. Aan hem kan Aris nog veel
plezier beleven.

Voorts gooide Bas Veenstra tegen
zijn oude ploeg de schroom van zich

af, iets wat hem tegen Den Helder
nog niet lukte. Ook het Groningse
talent in Friese dienst, Björn de
Vries, speelde lekker onbevangen in
de minuten die hij kreeg.

Maar alles bij elkaar was dat veel
te weinig om Donar te verontrusten
en kwam het te veel aan op schutter
Nick Masterson. Hij werd opnieuw
topscorer aan de kant van Aris met
zestien punten.

,,Je kunt het raar vinden, maar ik
was niet ontevreden vandaag’’,
sprak Van den Bosch. ,,Je moet niet
naar de uitslag kijken, die weet je op
voorhand. We komen kwaliteit te-
kort. Donar had 29 fastbreakpoints
en 46 benchpoints. Dat zegt vol-
doende over de kwaliteit en de
breedte van Donar. Daar kunnen wij
moeilijk mee afrekenen. Onze doel-
stelling is spelen voor plaats vijf of
zes. Voor mij is dit een welkome
oefenpartij waar ik veel van leer en
waar mijn spelers veel van leren.’’

‘Voor mij is dit
een welkome
oefenpartij waar
ik veel uit leer’

Aris-speler Griffin Kinney (links) gaat naar de basket. Thomas Koenis probeert hem het scoren te beletten. FOTO JAN KANNING


