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Zo’n dag waarop alles klopt
FREDERIK BIERLING

LEEUWARDEN Het was vooraf niet
de vraag óf Aris zou verliezen van
Donar, maar met hoeveel. Het liep
anders. Alles klopte bij Aris en dan
blijkt dat geld niet altijd het ver-
schil maakt.

ARIS LEEUWARDEN 65

DONAR 60

Het Kalverdijkje kolkte gistermid-
dag. De ambiance deed denken aan
het successeizoen 2012-2013 waarin
Aris tot de finale om de landstitel
reikte. Dat is al even geleden en het
was mooi om te zien dat het nog al-
tijd kan.

David Michaels had naar eigen
zeggen genoten. ,,Dit was geweldig.
Dit was zo’n dag dat iedereen zijn
beste spel speelde’’, sprak de Ameri-
kaanse teamoudste van Aris. ,,We
speelden op de toppen van ons kun-
nen. We moeten ervoor zorgen dat
we elke keer zo presteren.’’ Lachend:
,,Ik weet niet wat er vandaag in het
water zat, maar het was goed.’’

De Groningse landskampioen was
na de winterstop wat stroef begon-
nen, maar excelleerde vorige week
alweer in de beker tegen New Heroes
Den Bosch en ook Europees haalde
het team van voormalig Aris-coach
Erik Braal een hoog niveau. Dat Do-
nar er gisteren lelijk uitzag, was de
verdienste van Aris. Vanaf de
sprongbal speelden de Leeuwarders
aanstekelijk agressief en waren ze
ook secuur in de afwerking. Na het
eerste kwart stond het 25-12.

Nu kent Aris wel vaker dergelijke
uitschieters, maar meestal volgt
daar al snel een inzinking op. Zo niet
gisteren. Bij rust stond het doodleuk
41-26.

Alles zat een keertje mee, ook in
de tweede helft. Een driepuntsschot
van Darian Anderson kwam bijvoor-
beeld op de ring, stuitte ruim een
meter omhoog en viel vervolgens
alsnog door het netje. Of neem het
moment waarop een schot van Do-
nar-guard Teddy Gipson uit de ring
draaide en Aris-topscorer Nick Mas-
terson in de tegenstoot wel raak
schoot.

Het block van Craig Osaikhwuwu-
omwan op Lance Jeter, ook zo’n actie
die nog wel even blijft hangen in het
geheugen van de Aris-fans. Net als
de 360 gradendunk van Dallas Lo-

gan in de historische zege bij het ere-
divisiedebuut van Aris in 2004.

Kanttekening: zulke hoogtepun-
ten blijven vaak alleen hangen als je
wint. Op dat vlak ging het bijna nog
mis voor Aris. De mannen van Tony
Van den Bosch gingen met een voor-
sprong van 17 punten het laatste
kwart in (56-39), maar anderhalve
minuut voor tijd lag alles weer hele-
maal open. Waar het bij Aris stokte,
bleef Donar scoren: 60-60.

,,Donar is natuurlijk een geweldig
team’’, sprak David Michaels. ,,Zo’n
team mag je nooit afschrijven. Zij

zetten goed druk en wij speelden iets
te gehaast. Bovendien maakten we
een paar onnodige fouten. Maar we
bleven geloven dat we konden win-
nen en hebben dat ook bewezen. Het
was geweldig. En een opluchting.
Niet eens zozeer dat we winnen,
maar de manier waarop we speel-
den. Iedereen gaf alles wat-ie had, ie-
dereen wilde winnen.’’

Wat de waarde van de zege is,
moet nog blijken. Wel is duidelijk
dat Aris groeiende is. Michaels: ,,We
hadden een vonkje nodig. We heb-
ben er twee nieuwe jongens bij en

zijn nog niet helemaal op elkaar af-
gestemd. Dit is een geweldige boost
voor iedereen.’’

Voor coach Van den Bosch was het
de eerste keer dat hij met Aris van
Donar won. ,,Met Bergen op Zoom is

het wel eerder gelukt.’’ Overigens
ging de Vlaming tot twee keer toe
bijna de mist in met een foutieve
wissel. Het is dat teammanager Oege
Faber hem aan het jasje trok, anders
had de coach vijf buitenlanders in
het veld gezet. ,,Mijn schouder vloog
bijna uit de kom’’, aldus Van den
Bosch. ,,Het zou spijtig zijn geweest
als we alsnog hadden verloren. We
hebben driekwart gedomineerd. De-
ze overwinning hebben we dik ver-
diend. We zaten op het laatst wel
zonder benzine, maar de kopjes gin-
gen niet naar beneden. ’’

‘Iedereen gaf
alles wat-ie had,
iedereen wilde
winnen’

David Michaels (rechts) heeft in de slotseconden de bal onderschept en wordt onreglementair gestuit door Jason Dourisseau van Donar. Aris-coach Tony Van den

Bosch kijkt toe. FOTO DIJKSFOTOGRAFIE/ADRIE HOOGESTEGER


