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‘Steek die bal toch onder je trui’
FREDERIK BIERLING

LEEUWARDEN Hoogstaand basket-
bal was het niet wat Aris zaterdag
liet zien tegen Weert, maar de Leeu-
warders deden wel wat ze moesten
doen: winnen.

ARIS LEEUWARDEN 72

WEERT 53

De middenmoot van de eredivisie
schuift langzaam in elkaar. Dit sei-
zoen plaatsen liefst acht van de tien
teams zich voor de play-offs, maar
dat geeft clubs als Aris geen enkele
garantie.

,,Ik denk dat het spannend blijft
tot het eind’’, stelt Sjoerd Koop-
mans. Waar hij voorheen als Donar-
speler de strijd van het gepeupel om
de play-offtickets van een afstandje
bezag, zit hij er dit jaar middenin. Hij
voelt nu ook de druk die die strijd
met zich meebrengt.

Het is een mogelijke verklaring
voor het rommelige spel van de
Leeuwarders tegen het jonge talen-
tenteam van Weert. ,,Misschien zat
de nederlaag tegen Amsterdam in
het begin nog in ons hoofd. Boven-
dien won Amsterdam ook van Den
Bosch.’’

Door dat tussensprintje hijgen de
Amsterdammers Aris in de nek. Aris
staat nog zevende met twee punten
meer, maar het team van Tony Van
den Bosch heeft ook een wedstrijd
meer gespeeld. Nummer negen Rot-
terdam zit op het vinkentouw.

Het verklaart de woedeuitbar-
sting van Van den Bosch na de eerste
helft waarbij een stoel het moest
ontgelden. Hoewel zijn team bij rust
met tien punten voorstond (35-25)
ergerde hij zich aan de manier waar-
op zijn spelers met balbezit omgin-
gen. ,,Onze aanval werd slordiger’’,
erkende Koopmans. ,,Dat hamerde
hij er wel even goed in.’’

Net als tegen Amsterdam wilde
Aris te graag de voorsprong uitbrei-
den in plaats van consolideren. Ge-
volg: te gehaaste schoten en frivoli-
teiten die uitmondden in balverlies.
Van den Bosch: ,,Ik wil dat ze bij een
voorsprong van 10 punten georgani-
seerd spelen, dat ze aanvallen van 17,
18 seconden spelen, dat ze de verde-
diging van de tegenstander laten
werken. Ga je overhaast te werk, dan
hoeft de tegenstander niet te wer-
ken en kunnen ze hun energie in de
aanval steken.’’

De Antwerpenaar herhaalde nog
maar eens een van zijn vele man-
tra’s: ‘energie steken in defense, rust

pakken in offense’. Alleen goed ver-
dedigen leidt tot blijvend succes.
Geen wonder dat Van den Bosch te-
vreden was over Darian Anderson
die tot aan het vierde kwart alles
miste, maar verdedigend keihard
werkte.

Dat gold ook voor Sjoerd Koop-
mans, die goed werd bedeeld met
minuten. Waar hij het de laatste we-
ken vooral met kruimels moest
doen, stond hij zaterdag ruim 17 mi-
nuten op de vloer. ,,De coach is hard;
je moet het laten zien als je op het

veld staat. Ik ben blij dat ik dat van-
daag in zijn ogen heb kunnen doen.’’

Minuten maken is ook waarom

Koopmans naar Leeuwarden is ge-
komen. ,,Donar heeft Europese am-
bities, daar paste ik niet in. Hier pro-
beer ik zoveel mogelijk op te steken
om mijn eigen plafond op te zoeken.
Ik hoopte dit seizoen een vaste in-
breng te hebben. Dat lukt niet altijd,
dat is gewoon de realiteit. Maar daar
wil ik wel naartoe werken.’’

Bij een coach als Van den Bosch
zul je dan aan een aantal basisprinci-
pes moeten voldoen. Werk keihard,
doe geen rare dingen, voeg je naar
het team en doe wat je gevraagd

wordt. ,,Ik ben geen diplomaat en
ook geen positieve coach’’, zegt hij
daar zelf over. ,,De spelers onthou-
den de goede dingen, ik alleen de
slechte.’’

Daarom schopte hij bij rust ook te-
gen die stoel. ,,Ik kan het niet verdra-
gen: je staat 10 punten voor, je pakt
een steal, hebt nog 22 seconden te
spelen en dan neem je een dom shot.
Steek die bal toch onder je trui en zet
een setplay op. Dan denkt zo’n te-
genstander: verdomme, ik moet
wéér verdedigen.’’

Strijd om
plaatsing voor
play-offs stijgt
met de week

Craig Osaikhwuwuomwan scoort twee belangrijke punten voor Aris in het duel met concurrent Weert. FOTO HENK JAN DIJKS


