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Alles moet kloppen bij Aris – en dat deed het niet
Aris kan op vakan-
tie. De Leeuwar-
ders verloren gis-
teravond ook het
tweede play-off-
duel van Zwolle
(72-100) en zijn
daardoor uitge-
schakeld in de
strijd om de
landstitel. Tijd om
de balans op te
maken van een
seizoen waarin
het team nooit tot
volle bloei kwam.

FREDERIK BIERLING

C
oaches hebben tijd nodig
om iets op te bouwen; zie
Erik ten Hag bij Ajax. In-
stant succes leveren is bijna

onmogelijk. De grootste prestatie
van Aris ooit – vice-landskampioen
in 2013 – werd geboekt in het tweede
seizoen onder Erik Braal. De huidige
Donar-coach eindigde dat jaar in de
reguliere competitie als vierde en
verbeterde daarmee de vijfde plaats
van Pete Miller in 2011, in diens der-
de jaar op de bok. Verder grossierde
Aris vooral in zesde en zevende
plaatsen.

Tony Van den Bosch werd vorig
jaar zesde met Aris en beloofde
voorafgaand aan het nieuwe seizoen
aangenamer basketbal. Hij vond dat
zijn team was versterkt en dankte
het bestuur zelfs voor het inwilligen
van zijn wensen. De Vlaming kon
zijn belofte niet waarmaken. Aris
plaatste zich mede door het wegval-
len van Dutch Windmills dan wel
voor de play-offs, fraai was het alle-
maal niet wat de Leeuwarders lieten
zien. Ze hielden nummer acht Fey-
enoord Rotterdam ternauwernood
onder zich, op doelsaldo.

Anne van Dijk, de assistent die de
boel overnam na het plotse vertrek
van Van den Bosch naar Aalst, sprak
vorige week klare taal. ,,Ik denk dat
we er niet hebben uitgehaald wat er-
in zit. Niet dat we dingen verkeerd
hebben gedaan, maar negen wed-
strijden winnen is niet genoeg. Daar
moet je kritisch over zijn. Ik kan zo

vier, vijf wedstrijden opnoemen die
we hadden moeten winnen.’’

Wat Aris vooral lelijk opbrak was
de slepende blessure van de getalen-
teerde pointguard Johnny Williams,
opgelopen in de oefencampagne. De
club wachtte lang op herstel, zij het
vergeefs. Met de komst van vervan-
ger Darian Anderson en de aange-

waaide Craig Osaikhwuwuomwan
kreeg het team in de winter een
mentale oppepper, maar de aanpas-
sing van Anderson – die wegens een
blessure een jaar inactief was ge-
weest – had tijd nodig. Tijd die Aris
eigenlijk niet had. Bovendien moest
Van den Bosch in de slag met Deivi-
das Kumelis die moeite had met zijn

rol op het tweede plan en kreeg cen-
ter Griffin Kinney een vormdip.

Aris is nooit een ingespeeld team
geworden, al schoot het in maart wel
twee keer uit zijn slof. Op 9 maart
boekte Aris een persoonlijk record
met de uitzege in Rotterdam (57-
103), veertien dagen later stuntten
de Leeuwarders door voor de tweede

maal in de historie te winnen in Gro-
ningen. De 61-76 was niet eens ge-
flatteerd. Tussendoor en ook vlak
daarna ging Aris echter ook onge-
hoord af tegen directe concurren-
ten. Dat de ploeg wisselvallig was, is
een understatement.

Met het naderen van de play-offs
kreeg Aris onder Van Dijk iets van

spelplezier en enthousiasme terug,
wat het best tot uiting kwam in de
minieme nederlaag (88-87) in Zwol-
le. Die pot gaf vertrouwen voor de
play-offs waarin het team opnieuw
aan Zwolle was gekoppeld. Wilde
Aris voor een verrassing zorgen, dan
moest alleen wel alles kloppen en
dat deed het niet.

Vooral de absentie van David Mi-
chaels, geveld door een kuitkwet-
suur, hakte erin. Als de 28-jarige
Amerikaan zich goed voelt en geen
last heeft van de arbitrage, neemt hij
zijn team zowel verdedigend als
aanvallend bij de hand, net als de on-
volprezen Tjoe de Paula ooit deed bij
Aris.

De zinsnede dat ‘alles moet klop-
pen’ zal gezien het budget ook vol-
gend jaar van toepassing zijn op
Aris. De nieuwe clubleiding wil bo-
vendien eerst en vooral investeren
in de organisatie om vandaaruit te
groeien. Aan de nieuwe technische
man Merlijn van der Meulen de taak
ervoor te zorgen dat er volgend sei-
zoen weer een team staat. Gelukkig
houdt hij naar eigen zeggen van uit-
dagingen.

Zwolle stuit in halve
finale op Den Bosch

Na de tweede zege (72-100) op Aris

in de best-of-three mag Zwolle het in

de halve finale opnemen tegen Den

Bosch. In het sfeervolle Kalverdijkje

toonden de gasten dat het met hun

vorm wel goed zit. Aris kon net als

dinsdag een tijd lang goed meeko-

men, maar dertien keer balverlies in

de eerste helft was te veel van het

goede. Bij rust stond het 36-45.

Toen de gasten er in de tweede helft

nog een 15-0 run achteraan gooiden,

was het duel gespeeld en lieten alleen

de Zwolse fans nog van zich horen. Zij

vroegen om 100 punten en kregen die

ook. Mede door vier drietjes van

topscorer Nick Masterson won Aris

nog wel het vierde kwart (29-27).

,,De beleving en de strijd van de

eerste helft misten we na rust’’, sprak

coach Anne van Dijk. ,,Dat is jammer,

dat wil je eigenlijk niet in zo’n laatste

wedstrijd. Ik had echt gedacht dat we

zaterdag weer naar Zwolle moesten,

maar helaas.’’

De Aris-spelers Sjoerd Koopmans (links) en Bas Veenstra lopen te balen voor het vak met Zwolse fans. FOTO HENK JAN DIJKS


