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Aris allerminst uitgeblust
FREDERIK BIERLING

LEEUWARDEN Craig Osaikhwuwu-
omwan lijkt terug te keren bij Aris,
de club aast op een nieuwe point-
guard en het team toont z’n tanden
tegen Den Bosch.

ARIS 73

DEN BOSCH 84

Na een week waarin de initiators van
het Friese profbasketbal hun af-
scheid aankondigden en de gebles-
seerde pointguard Johnny Williams
het vliegtuig nam, was het de vraag
hoe Aris zou reageren. Hoe hangt de
vlag erbij, zowel sportief als organi-
satorisch?

De voorlopige conclusie: Aris is in
beweging. Sierd Dijkman, een van de
nieuwe kar-trekkers in de organisa-
tie bij Aris en bruisend van energie,
durfde al over het seizoen heen te
kijken. Angst om zonder drijvende
krachten als Gert Schurer en Johan
Meijer verder te moeten is er niet.
,,We wisten natuurlijk al een tijdje
dat dit eraan zat te komen.’’ Achter
de schermen wordt druk gewerkt
aan het optuigen van een nieuwe or-
ganisatie.

Tegelijkertijd willen Schurer en co
de boel zo goed mogelijk achterla-
ten. Schurer heeft het momenteel
zelfs drukker dan ooit, want de druk
om een nieuwe pointguard te halen
is groot. Bijna was hij rond met een
Amerikaan, maar die koos uiteinde-
lijk toch voor een ander land. Dan is
het schakelen en door naar de vol-
gende op de lijst. Haast is geboden,
want een werkvergunning is niet
een-twee-drie geregeld en de be-
langrijke januarimaand met vele
must-wins staat voor de deur.

Daarnaast moet de tweede ren-
tree van Craig Osaikhwuwuomwan
worden beklonken. De 2,11 meter
lange oud-speler trainde al een keer
mee en wil graag aansluiten. Hij
speelde tot voor kort voor VfL Spar-
kassenstars Bochum. ,,Daar ben ik
zelf weggegaan. Het beviel niet.’’

Zaterdag was op het twee dagen
na twee jaar geleden dat Craig O. ern-
stig geblesseerd raakte aan zijn knie,
toevallig ook tegen Den Bosch. ,,De
knie is helemaal hersteld, ik ben top-
fit.’’

Osaikhwuwuomwan (28) zag van-
af de tribune dat zijn aanstaande
teamgenoten sterk begonnen aan

het thuisduel met Den Bosch. Aris
moest uiteindelijk wel de tiende ver-
liespartij van het seizoen bijschrij-
ven, maar de wijze waarop het team
zich manifesteerde, was hoopge-
vend voor coach Tony Van den
Bosch. Aris incasseerde de laatste
weken klap op klap, maar bleek aller-
minst uitgeblust. ,,De ploeg heeft
zich 25 minuten zeer goed opge-
steld. Ze laten zien dat ze het kun-
nen.’’

De Antwerpenaar denkt dat de
mogelijke komst van Osaikhwuwu-
omwan en de wetenschap dat de
clubleiding bezig is met een nieuwe

pointguard een rol speelde. Volgens
hem geeft het de spelers ‘een menta-
le boost’ te weten dat ze niet aan hun
lot worden overgelaten.

Tegen Den Bosch moest Van den
Bosch het weer met zeven spelers
zien te rooien. Het begin was uitste-

kend (11-3), maar een zwakke fase in
het tweede kwart en eentje kort na
rust brak het team op. Aris kwam na
54-66 tot genoegen van het thuispu-
bliek nog terug tot 73-81, maar een
stunt zat er niet in.

Morgenavond speelt Aris voor de
beker thuis tegen Zwolle. Zondag
mag de ploeg het nog een keer opne-
men tegen de koploper, dan in com-
petitieverband. Van den Bosch
maakt zich geen illusies. Hij kijkt al
vooruit naar de duels met Dor-
drecht, Rotterdam, Den Helder en
Amsterdam in januari. ,,Dat moet
voor ons dé maand worden.’’

Tweede rentree
van Craig O. in
Kalverdijkje lijkt
aanstaande

Aris-speler David Michaels (links) probeert langs Jonathon Williams van Den Bosch te glippen. FOTO DIJKSFOTOGRAFIE


