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Aris Leeuwarden 2.0: basketbal als een avondje uit
Aris zit bestuurlijk
in een transitie.
De oudgedienden
maken na dit sei-
zoen plaats en
hun opvolgers
zijn al druk bezig
met, zoals zij het
zelf zeggen, Aris
2.0. Wie zijn zij en
waar willen zij
heen met de Leeu-
warder basketbal-
club?

FREDERIK BIERLING

D
e namen Gert Schurer en
Johan Meijer staan deze
hele eeuw al synoniem
voor Aris. Zij besloten

basketbal op de kaart te zetten in
Friesland door in de eredivisie te
gaan spelen en staken hun hele heb-
ben en houwen in de club. Na de ver-
loren finale om de landstitel in 2013
werd het allemaal wel wat minder.
De energie bij Schurer en Meijer
raakte op.

Waar eerdere zoektochten naar
opvolgers strandden, staan er nu
twee te trappelen: Patrick Frimpong
en Sierd Dijkman. Zij worden bijge-
staan door Sieta Epema die al veel
langer in het bestuur zit en besloot
door te gaan om de nieuwelingen te
helpen.

Frimpong en Dijkman voegden
zich in de zomer bij de club. Beide
jonge honden waren al bekend met
Aris, Frimpong als speler, Dijkman
als stagiair voor zijn studie Sport-
kunde. Hij studeert zelfs af op Aris
2.0.

In het gesprek waarin het drietal
hun aanvalsplan uit de doeken doet,
valt hun ongeremde enthousiasme
meteen op. Natuurlijk was er vooraf
even twijfel. Ze hebben big shoes to

fill. Met het vertrek van Schurer,
Meijer en ook penningmeester Paul
de Jong valt veel kennis en kunde
weg, al blijven ze beschikbaar voor
advies. Maar ze weigeren, zoals Epe-
ma het zegt, te denken in proble-
men. Ze zien vooral kansen.

Vanaf het moment half december

dat de oudgedienden hun vertrek
aankondigden, zijn Epema, Frim-
pong en Dijkman op tournee gegaan
langs de huidige vrijwilligers en
sponsoren. Plannen ontvouwen,
mensen mee zien te krijgen. Ook
polsten ze potentiële nieuwe be-
stuurders voor de posten commer-

cie, technische zaken, financiën en
voorzitterschap. Eind januari hopen
ze het bestuur rond te hebben. Daar-
naast komt er een Raad van Advies
die de lange termijn gaat bewaken.

Aris 2.0 beoogt een bredere orga-
nisatie te zijn zodat de club minder
afhankelijk is van een klein aantal

mensen dat alles doet. ,,Het bestuur
moet voor langere termijn gaan be-
sturen’’, vertelt Dijkman, ,,met daar-
naast nog een paar operationele
gekken die veel uren maken, want
het blijft voornamelijk een vrijwilli-
gersorganisatie. Daar ligt voor ons
de grootste uitdaging: de balans vin-

den tussen professioneler worden
en het unieke karakter van Aris als
laagdrempelige vrijwilligersorgani-
satie behouden.’’

De begroting van Aris is door de
jaren heen bijna gehalveerd. Met
een dikke twee ton houdt het tegen-
woordig wel op. Dat wordt ongeveer

ook het kapitaal waarmee Aris 2.0
komend seizoen losgaat, tenzij er
een suikeroom opstaat of het nieu-
we netwerk snel zijn vruchten af-
werpt. Los daarvan wil de nieuwe –
onbezoldigde – clubleiding meer in-
vesteren in de organisatie, meer
mensen zich aan binden, ook van
buiten Leeuwarden. In de woorden
van Dijkman: een bredere basketbal-
beweging.

Daarnaast moet Aris een avondje
uit worden. Daar is nooit budget
voor vrijgemaakt en dat moet an-
ders, vindt het drietal. De wedstrijd
blijft uiteraard het hoofdprogram-
ma, maar de omlijsting moet beter
om een breder publiek te trekken.
Frimpong: ,,Als je meer inzet op en-
tertainment, dan creëer je iets waar
mensen bij willen zijn en bij willen
horen. Dan begint het ook meer te
leven.’’

Sportief gezien wil Aris zich nog
meer gaan profileren als club waar je
als Nederlandse speler minuten
kunt maken. Frimpong noemt Craig
Osaikhwuwuomwan, Dexter Hope,
Stefan Mladenovic en Jeroen van der
List als voorbeeld. ,,Andere spelers
zien ook: ‘hé, bij Aris kan ik belang-
rijk zijn’. Dat soort jongens willen we
nog meer aan Aris binden. Leeuwar-
den voor veel spelers te ver weg?
Nee, dat geloof ik niet.’’

Aris kan er zelf voor zorgen dat
het als club aantrekkelijker wordt,
denkt Dijkman: ,,Wij kunnen dan
misschien niet de hoogste salarissen
bieden, maar ten opzichte van con-
currerende clubs wel de randvoor-
waarden verbeteren, door bijvoor-
beeld te investeren in medische be-
geleiding, voeding. Veel meer écht
topsport gaan bedrijven. Daarin zijn
nog enorme stappen te maken.’’

Meer geld in de organisatie bete-
kent automatisch minder geld op de
vloer. Dijkman: ,,Als je een lijstje
maakt met begroting en ranglijst
heeft het verschil van een ton geen

verschil op de ranglijst uitgemaakt.
Kijk, in het begin zal het best lastig
zijn meer te investeren in de organi-
satie, maar als het eenmaal loopt,
zullen we elke euro die we extra bin-
nenhalen eerst in de organisatie ste-
ken, om van daaruit te gaan bouwen.
Dan staat het spelersbudget dus
even op plaats twee. Je moet een an-
dere kant opgaan, want als je hetzelf-
de blijft doen wat je altijd deed, krijg
je wat je altijd had.’’ Frimpong: ,,Wil
je structureel een gezonde club wor-
den en hoger eindigen in de compe-
titie, dan moet je wel andere dingen
gaan doen.’’

Epema: ,,Het móét anders qua in-
vulling van de organisatie. Gert
(Schurer) doet heel veel, maar die
hebben we straks niet meer. En wij
werken er ook naast en kunnen niet
doen wat hij allemaal doet.’’ Frim-
pong: ,,Gert heeft meerdere petten
op: commercieel, begeleiding, com-
municatie, dat is heel veel. Dat is een
twentyfourseven-baan, dat moet je
wel gaan splitsen.’’

Dijkman: ,,Dit is het moment om
te veranderen, omdat de noodzaak
er is. Dat maakt het makkelijker. Er
komt nu ruimte en we merken dat er
heel wat los komt. Daar moeten we
ook naartoe, dat mensen denken:
hier gebeurt wat.’’ Frimpong: ,,We
willen omhoog kijken en die ambitie
mogen we best uiten. Maar eerst
moet het fundament staan. Dat is nu
het belangrijkste.’’

‘Leeuwarden voor
veel spelers te ver
weg? Nee, dat
geloof ik niet’

Leiden geeft Aris klop

Aris Leeuwarden verloor gisteravond
de uitwedstrijd tegen Leiden. In de
Leidse 5 Mei-hal werd het 96-75. De
Leeuwarders namen nog wel een
voorsprong (6-9), maar daarna maak-
te de thuisclub zich even boos en
stond het na het eerste kwart 31-18.
Hoewel Leiden het duel toen eigenlijk
al had beslist en virtueel koploper was
in de eredivisie, bleven de Aris-spe-
lers knokken. Het kwam het schouw-
spel ten goede en bovendien bleef de
schade binnen de perken. Nick Mas-
terson werd topscorer bij Aris met 23
punten. Zondag wachten hem en zijn
teamgenoten weer een lastige klus.
Dan komt Donar op bezoek.

Patrick Frimpong (links), Sieta Epema en Sierd Dijkman nemen het stokje over bij Aris. FOTO HENK JAN DIJKS


