
01 mei 2019, pag. 16

Smalle selectie breekt Aris op
Kan Aris na mor-
genavond op va-
kantie, of slepen
de Leeuwarders
nog een beslis-
singsduel uit de
tweestrijd met
Landstede Zwolle?
Anne van Dijk
heeft, zoals een
coach betaamt, na
de verliespartij
van gisteravond
nog geloof in de
‘gelijkmaker’.
,,Maar dan moet
alles meezitten.’’

ZWOLLE 92

ARIS 70

FREDERIK BIERLING

B
ij Aris zat David Michaels in
trainingspak langs de kant.
Voor de Amerikaan, de
man met de meeste speel-

minuten en goed voor bijna dertien
punten per wedstrijd, is het seizoen
al voorbij. Zijn kuitblessure is der-
mate ernstig dat hij geen groen licht
kreeg om te spelen. Het risico op blij-
vende schade was te groot.

Voor coach Anne van Dijk was dat
een lelijke streep door de rekening.
Wel had hij weer de beschikking
over schutter Nick Masterson, die
zondag tegen Feyenoord Rotterdam
nog ontbrak. Ook de enkel van Dei-
vidas Kumelis was weer opgelapt en
anders dan zondag tegen Rotterdam
opende Aris dit keer met de juiste
agressiviteit en intensiteit. Dat be-
taalde zich uit. Na het eerste kwart
stond Aris doodleuk op voorsprong
tegen de nummer twee van de regu-
liere competitie: 20-21.

Pas toen spelverdeler Darian An-
derson vroeg in het tweede kwart te-
gen een derde persoonlijke fout aan-

liep en uit voorzorg naar de kant
moest, bleek voor het eerst dit duel
de kwetsbaarheid van de smalle se-
lectie. Michaels stond net als Van
Dijk het team hartstochtelijk aan te
vuren en te coachen, maar moest
lijdzaam toezien hoe Zwolle lang-
zaam maar zeker uitliep van 33-30
naar 49-34 bij rust.

Opvallend was wel dat Zwolle de
laatste acht punten kon maken uit
tien vrije worpen. Het agressieve
spel van de gasten kon de arbiters
niet altijd bekoren, tot woede van al-
les en iedereen met een voorkeur
voor Aris.

Een kwartiertje uitblazen deed de
Leeuwarders goed. Na de hervatting
opende Aris met een 8-0 run en even
later was het verschil teruggelopen

tot vier punten (55-51). Zelfs de arbi-
trage werkte mee. Alsof de weeg-
schaal in balans moest worden ge-
bracht, stond Zwolle al snel op vijf
fouten en Aris heel lang op nul. Kon
het dan toch? Brachten de play-offs
dan toch onvermoede krachten naar
boven?

Het antwoord kwam al vrij rap:
nee. Zwolle herstelde zich, schakelde
een tandje bij en tilde de stand in

mum van tijd naar 66-51. In het vier-
de kwart werd het nog erger voor
Aris, helemaal toen Darian Ander-
son met vijf fouten naar de kant
moest en Van Dijk zijn tweede spel-
verdeler Kumelis naast zich hield
om hem te sparen voor morgen.
Verstandig, want of je nu met dertig
punten verliest of met vijftien, voor
de tussenstand in de best-of-three-
serie maakt het weinig uit.

,,We hebben geprobeerd hetzelfde
te doen als tien dagen geleden’’,
sprak coach Van Dijk, doelend op het
competitieduel in Zwolle dat de
thuisploeg ternauwernood won (88-
87). ,,Dat betekent: de wedstrijd hard
maken en agressief spelen. Maar
kennelijk deden we dat dusdanig dat
we veel fouten tegen kregen. Ook

was de focus bij Zwolle nu beter. Zij
lieten zich niet uit het veld slaan.’’

Van Dijk zag ondanks de neder-
laag nog kansen voor zijn team,
morgenavond in het eigen Kalver-
dijkje. ,,Als we honderd keer tegen
Zwolle spelen, verliezen we negentig
keer. Als je kijkt naar materiaal, faci-
liteiten, budget, dan is dat gewoon
de realiteit. Wij moeten onze A-ga-
me spelen, op onze top. Vandaag
hebben we dat qua vechtlust, agres-
siviteit en fysiek spel ook gedaan, al-
leen waren onze handen gebonden.
Wij doen het misschien ook te opval-
lend. Maar we moeten zo spelen.
Donderdag (morgen, red.) ook. Het
heeft geen zin om langzamer te spe-
len. Doen we dat wel, dan gaan we
sowieso naar de slachtbank.’’

‘Onze vechtlust
was top, alleen
waren onze
handen gebonden’
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