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‘Rood’ Michaels breekt Aris op
,,You win some,
you lose some’’,
zei Aris-coach To-
ny Van den Bosch
na de nederlaag
tegen Apollo Am-
sterdam, refere-
rend aan de stunt
tegen Donar. Hij
was relatief mild
omdat zijn team
niet eens slecht
speelde. Breek-
punt was de veld-
verwijzing van
David Michaels.
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E
r was nog zeven minuten te
spelen toen David Michaels
bij de stand 68-66 een Am-
sterdamse uitbraak wilde

smoren door de bal uit de handen
van Dimeo van der Horst te tikken.
Scheidsrechter Stephanie Dijkstra
zag daar een fout in, tot woede van
Michaels. Boos en vol frustratie over
zoveel vermeend onrecht beende hij
weg van de situatie onderwijl kla-
gend over de slechte beslissing. In de
hoek van het veld ving Dijkstra’s col-
lega Floris Janse de Jonge iets op wat
hem niet zinde en gaf Michaels een
technische fout.

Aangezien de Amerikaan in het
eerste kwart al tegen een onsportie-
ve fout was aangelopen, kon hij de
kleedkamer opzoeken. De geluiden
die daar vanuit de hal doordrongen,
deden zijn gemoedstoestand geen
goed. Tot aan zijn vertrek was het
onderhoudende duel in evenwicht
geweest, daarna niet meer. Grappig
detail: kort nadat Michaels was weg-
gestuurd, kwam zijn zoontje van de
tribune en nam plaats op de bank.

Veel geluk bracht de jonge Daan
niet als mascotte. Meteen bleek hoe
belangrijk zijn vader is voor Aris: zo-
wel verdedigend als aanvallend

raakte het team de kluts kwijt en in
de resterende zeven minuten slaag-
de alleen Nick Masterson er nog in
één bal door de ring te krijgen.

Het werd met de minuut stiller in
het Kalverdijkje waar in de eerste
drie kwarten nog een opperbeste
sfeer hing, met de slagwerkers van
Almondegas als gangmakers. Zij de-
den tijdens de laatste time-outs met
hun aanstekelijke samba nog ver-
woede pogingen Aris weer aan het
swingen te krijgen, maar de Leeu-
warder heupen zaten vast.

,,Tja, wat moet je zeggen, de jon-
gens hebben hun best gedaan’’,
sprak Van den Bosch. ,,Amsterdam is
een moeilijk te bespelen ploeg. Ze
geven nooit op. Het verdwijnen van
Michaels was het keerpunt. Waarom

hij weg moest, snap ik niet.’’
Michaels zelf ook niet. Tijdens het

uitdelen van tientallen handteke-
ningen aan de rand van het speel-
veld leek hij afgekoeld, maar dat was
schijn. Na de vraag wat er precies
was gebeurd, laaiden de emoties
weer op. Over de fout die volgens
hem geen fout was (‘ik tikte de bal

uit zijn handen’) en over wat hij vol-
gens de scheidsrechter zou hebben
gezegd. Michaels bezwoer dat hij
niet ‘fuck her’ of woorden van die
strekking heeft geroepen na de call
van de vrouwelijke scheidsrechter.

Ook de onsportieve fout in het
eerste kwart was in zijn ogen een on-
juiste beslissing. ,,En in het laatste
kwart kregen zij slechts 1 fout tegen.
Ongelooflijk. Ik zou er ondertussen
wel aan gewend moeten zijn, maar
dit went nooit.’’

Hoewel de foutenverdeling in de
overige kwarten beter in evenwicht
was en de Amsterdamse bank ook
een technische fout kreeg, was de
frustratie bij Aris wel enigszins be-
grijpelijk. Dat center Griffin Kinney
volgens de arbiters slechts drie keer

onreglementair werd gestuit is kol-
der. Ook kreeg de lepe Amsterdamse
spelverdeler Aron Royé maar twee
fouten aan zijn broek terwijl hij zo
ongeveer de hele wedstrijd aan an-
dermans broek hing.

Maar goed, verliezers hebben ex-
cuses en winnaars een plan. Aris
deed het drie kwarten heel behoor-
lijk, maar had geen plan meer na het
wegsturen van Michaels. ,,Toen viel
het als een kaartenhuisje in elkaar’’,
aldus Van den Bosch. ,,We hebben
22, 23 minuten goed basketbal ge-
speeld. Nu moeten we leren een
voorsprong te behouden. Als je 10
punten voor staat (54-44 in derde
kwart, red.), moet je niet proberen er
20 van te maken. Dat is het pro-
bleem.’’

‘Toen David
wegviel, viel het
als een kaarten-
huisje in elkaar’
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Ongeloof bij David Michaels na de beslissing van scheidsrechter Floris Janse de Jonge (in het oranje) om hem weg te sturen. FOTO HENK JAN DIJKS


