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Van der Meulen wacht pittige klus
LEEUWARDEN Aris Leeuwarden pre-
senteerde zaterdagavond het nieu-
we bestuur. Oud-speler Merlijn van
der Meulen wordt de technische
man bij de Leeuwarders.

De 32-jarige Van der Meulen speelde
vanaf 2006 drie seizoenen voor Aris.
Daarna stapte hij over naar Zwolle
om zich na een klein jaar volledig te
richten op zijn maatschappelijke
carrière als fysiotherapeut.

In die hoedanigheid was hij dit
seizoen nog een keer aanwezig bij
een duel van Aris in het Kalverdijkje,
zij het in dienst van tegenstander
Apollo Amsterdam. ,,Ik werk in
Leeuwarden bij Topfysio, dat ook in
Amsterdam zit en sponsor is van
Apollo’’, verklaart Van der Meulen.
Aangezien hij in Leeuwarden woont,
kon hij invallen voor een collega.

Saillant: zijn col-
lega Hans Log-
tenberg – tevens
oud-speler van
Aris – is de tech-
nische man bij
Apollo.

Van der Meu-
len is bereid ge-
vonden in het
nieuwe Aris-be-
stuur te stappen, net als advocaat
Rudolf Knechtering (voorzitter) en
Sikke Smid (commerciële zaken). Za-
terdagavond werd de nieuwe club-
leiding (die verder bestaat uit Sieta
Epema, Patrick Frimpong en Sierd
Dijkman) gepresenteerd.

Van der Meulen, die voor hij in
2006 bij Aris kwam nog onder Ton
Boot trainde bij MPC Capitals ofte-
wel Donar, moet ervoor zorgen dat

er volgend jaar weer een team staat.
,,Dat doe ik samen met Patrick Frim-
pong, met wie ik nog heb samenge-
speeld onder coach Pete Miller. Ik
heb er zin in. Ik draag het basketbal
een warm hart toe en vind ook dat in
een stad als Leeuwarden eredivisie-
basketbal hoort. Daar is in de afgelo-
pen jaren veel energie in gestopt en
dat moet doorgaan. Daar wil ik met
alle liefde mijn steentje aan bijdra-
gen.’’

De nieuwe technische man
spreekt van een pittige klus. ,,Gezien
het beperkte budget zal het vinden
van spelers een creatieve zoektocht
worden, maar dat is de uitdaging en
die gaan we aan. We willen graag
met een Nederlands georiënteerd
team gaan spelen. Hoe we dat verder
gaan invullen, zal de komende tijd
moeten blijken.’’

Van der Meulen


