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Aris krijgt Martiniplaza stil
Vier dagen na de
blamage tegen
Den Helder richt-
te Aris zich op te-
gen Donar. En
hoe! Voor de
tweede maal in de
historie boekten
de Leeuwarders
een overwinning
op Donar in Mar-
tiniplaza.

DONAR 61

ARIS 76

FREDERIK BIERLING

V
er na afloop stapten vier
mannen het verlaten
speelveld op voor een foto.
Twee coaches – Tom Simp-

son en Tony Van den Bosch – en de
bestuursleden Gert Schurer en Jo-
han Meijer poseerden voor een bas-
ket, met op de achtergrond het elek-
tronische scorebord dat nog altijd
die onwerkelijke uitslag toonde: 61-
76. Simpson was de coach toen Aris
bij het eredivisiedebuut op 9 okto-
ber 2004 voor de eerste keer won in
Martiniplaza (71-82). Hij zag zaterdag
als toeschouwer dat Aris onder lei-
ding van Van den Bosch dat kunst-
stukje na 14,5 jaar herhaalde.

,,De cirkel is rond”, riep Schurer la-
chend. Met Meijer was hij al die jaren
de stuwende kracht achter profclub
Aris, na dit seizoen zwaaien ze af.
,,We begonnen met een zege hier op
Donar en eindigen ook met een ze-
ge.” Mogelijk komt er nog een ver-
volg als beide clubs aan elkaar wor-
den gekoppeld in de play-offs. Aris is
nog niet geplaatst en kan zaterdag
tegen concurrent Amsterdam een
belangrijke stap zetten.

De verrassende zege in Groningen
kwam vooral in mentaal opzicht als
geroepen. Na de wanprestatie van
dinsdag moesten de spelers reage-
ren, ook al omdat hun coach zich in
de steek gelaten voelde.

,,Ze hebben geanticipeerd zoals
een team moet anticiperen”, sprak
Van den Bosch. ,,Ik sta achter mijn
spelers en zij hebben laten zien dat
ze ook achter hun coach staan.”

De sleutelspelers van Aris in dit
duel, Darian Anderson en Craig
Osaikhwuwuomwan, kwamen als
laatsten uit de kleedkamer. Moe,
maar voldaan. ,,Ik hoorde pas na af-
loop hoe bijzonder deze overwin-
ning was”, sprak spelverdeler en
topscorer Anderson. ,,Het voelt goed
om zo’n zege te boeken in ander-
mans hal. De nederlaag van dinsdag
heeft ons wakker geschud. We had-
den iets goed te maken en dat heb-
ben we gedaan.”

Waar Anderson vooral na rust be-
langrijke punten maakte, deed
Osaikhwuwuomwan dat in de eerste
helft. De 2,11 meter lange Brabander
speelde tussen 2013 en 2015 voor Do-
nar en stond in het Groningse vooral

bekend als rebounder en dunker.
Dat hij dit seizoen ook als schutter
furore maakt, wreef hij het thuispu-
bliek fijntjes onder de neus. Tot za-
terdag schoot hij zijn driepunters te-
gen 50 procent (19 op 38), zaterdag
verbeterde hij zijn moyenne met 4
rake worpen uit 5 pogingen.

,,Ik móét schieten van de coach”,
verklaarde Osaikhwuwuomwan zijn
‘nieuwe’ wapen. ,,In het off-season
heb ik veel geoefend op een snellere
release. Ik kon altijd al wel driepun-
ters schieten, maar ik schoot veel te
langzaam. Nu heb ik mijn schot ver-
sneld en dat is in mijn voordeel.”

Verdedigers hebben nu minder
tijd hem het schieten te beletten.
Osaikhwuwuomwan zette Aris
vroeg in het tweede kwart met zijn
vierde drietje op een voorsprong
van negen punten (19-28) en zag tot
zijn genoegen dat ook zijn teamge-
noten op schot waren. Toch bedroeg

het verschil halverwege slechts een
punt: 39-40. Het publiek in het uit-
verkochte Martiniplaza ging er na
rust dan ook eens goed voor zitten,
in de veronderstelling dat de rege-
rend landskampioen in de tweede
helft gas zou geven. Het liep even an-
ders. Terwijl Aris punten bleef
sprokkelen, produceerde Donar on-
der defensieve druk van Aris de ene
ketser na de ander en werd het
steeds stiller in de immense hal.

Het enige wat Aris kon bedreigen
was vermoeidheid, aangezien An-

derson, Osaikhwuwuomwan, Nick
Masterson en David Michaels bijna
continu speelden. Van den Bosch:
,,Ik heb mijn laatste time-out ge-
bruikt om zuurstof te tanken. Ik heb
niets gezegd, alleen ‘oxygen, that’s
what we need’.” De driepunter van
Masterson drie minuten voor het
eind, goed voor 59-73, was de gena-
deslag.

,,Ik weet hoe de opera hier in el-
kaar steekt”, sprak Van den Bosch la-
chend. ,,In dat jaar (2004, red.) heb ik
Donar uit de play-offs gegooid met
Bergen op Zoom. We wonnen hier
twee keer. Ik ben het gewend hier te
winnen, haha.”

De coach hoopt dat zijn ploeg de
goede lijn kan doortrekken naar het
duel van zaterdag met Amsterdam.
Garanties geeft hij niet. ,,Die ploeg
speelt net zoals wij, dat is altijd
moeilijk. Het zal een zware dobber
worden.”

Leeuwarder
basketballers
stunten tegen
landskampioen

Aris viert feest in Groningen, na de spectaculaire zege op Donar. FOTO DIJKS FOTOGRAFIE/ADRIE HOOGESTEGER


