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Aris is het braafste jongetje van de klas
Na een goede start van het seizoen met
twee opeenvolgende zeges, leed Aris
zaterdagavond de tweede nederlaag op rij.
Tegen directe concurrent Rotterdam, dat
nog zonder zege was, kende Aris een
slechte dag. De Leeuwarders zijn te lief.

Piet Jan Nauta

Leeuwarden | Mede om die reden
kwam het stoom bijna uit de oren
van Aris-coach Tony van den Bosch.
,,Ik ben verschrikkelijk pissig”,
bromde de Belg vrijwelmeteen na af-
loop van het duel. ,,Ik ben zo kwaad,
dat ik de kleedkamer niet nog een
keer in ga. Ik ben er net eventjes bin-
nengeweest enheb gezegd ‘totmaan-
dag’. Als ik nu begin terug te kijken
op dit duel, dan ben ik over een uur
nog bezig. Dat heeft nu geen zin.

Maandag, dan heeft het pas zin.”
Vanaf tel één liep Aris achter de

feiten aan en tegen een matige ploeg
als Rotterdam was het wachten op
het moment dat de Leeuwarders de
rug zouden rechten. Dat moment
kwam er echter niet en in een uiterst
belabberd vierde kwart zakte de
ploeg volledig door het ijs. In plaats
van de achterstand van een punt
goedmaken, liep Rotterdam liefst
tien punten uit: 69-80. ,,Discipline,
weerbaarheid, vechtlust en tempera-
ment. Niets van dat alles zag ik terug
in mijn ploeg. Dat lesje hebben we
vandaag van Rotterdam gekregen.”

Van den Bosch liet er geen gras over
groeien. ,,Dit is de braafste groep die
ik ooit heb gehad en qua basketbal-iq
misschien wel de laagste. Het enige
wat mij overeind houdt hier, is dat je
van een slechte groep nog een goede
groep kan maken. Maar ik twijfel er-
aan of het een hele goede groep kan
worden. Het zijn stuk voor stuk lieve
jongens, hoor. Begrijp me niet ver-
keerd. Het zijn goede mensen. Maar
daar win je geen oorlog mee. In de
loopgraven in Vietnam zouden ze bij
wijze van spreken als eerste worden
afgeknald.”

Aan het gebrek aan discipline had
de Belg zich mateloos geërgerd. ,,We
krijgen meer dan veertig punten te-
gen in de verf (onder de basket, red.).
Vooraf besproken opdrachten wor-
den stuk voor stuk niet uitgevoerd en
we staan naar elkaar te kijken. Als je
Trevor Setty van Rotterdam vier me-
ter geeft om te kunnen schieten,
waar ben je dan eigenlijk mee mee
bezig? Dit is de slechtste groep waar
ikmee heb gewerkt en dan doel ik op
het feit dat ze niet de kwaliteiten la-
ten zien die ze wel hebben.”

Van den Bosch was nog lang niet

uitgeraasd en schetst een voorbeeld.
,,Op een gegevenmoment bespreken
we in een time-out hoe we verdedi-
gend gaan staan. Danwordt er ‘ja’ ge-
knikt op de bank en dan stappen we
het veld weer in en dan zijn er drie
man die iets compleet anders doen.
Waaromdoe ik dan een time-out? Als
je ja knikt, maar je begrijpt het niet,
uit welk land kom je dan?”

Paradijs
Vorig seizoen was het met een heleVorig seizoen was het met een hele
andere groep ook al ‘te lief’, volgens
toenmalige coach Klaas Stoppels.
VandenBoschweetwaarhet aan ligt.
,,Er is goed gerekruteerd, maar som-
mige spelers denken kennelijk dat
Europa het paradijs is waar ze zich
kunnen uitleven om daarna weer in
een ander team te geraken. Dat is
spijtig voor de sponsoren, vrijwilli-
gers en het bestuur die weer zo hun
best hebben gedaan om alles hier in
orde te krijgen voor dit seizoen. Ik be-
speur een misplaatst zelfvertrouwen
en dat is onbegrijpelijk. Je hebt hier
te maken met jongens die ergens an-
ders niet gewild zijn of elders bank-
zitter waren. Andere Europese lan-

den hebben daar rondgekeken en zij
zijn het overschot. Dit is dus dé plek
voor henom te bewijzendat diemen-
sen ongelijk hebben. Maar dat doe je
niet op deze manier.”

Wat overblijft voor Aris is hard
werken en vertrouwen kweken. Van
den Bosch is hard in zijn woorden,
maar wel eerlijk. ,,Je kunt van ezels
geen koerspaardenmaken,maar wel
werkpaarden. Dat probeer ik te doen.
Ik denk dat ze dat goed begrijpen. Je
mag een speler uitschelden, als je de
geloofwaardigheid kan brengen. Als
coachmoet je in de ziel van de speler
kunnen kijken. Rond Aris hangt de
sfeer van dat verliezen niet erg is. Dat
moet eruit. Verliezen is wel erg. Van
die houding moeten we af, maar dat
gaat niet één-twee-drie. Goed, het
klinkt negatief, maar als je volgende
week van Den Bosch wint dan sta je
hier weer heel anders”, besloot Van
denBosch zijn betoog. ,,Deweerbaar-
heid van dit team moet omhoog.”

Aris - Rotterdam 69-80 (13-15, 21-20, 22-22,
13-23). Arbitrage: Kuut, Hartog, Dijkstra.Sco-
res: Blackman 19, Bunschoten 14, Lufile 14.
Assist:Kumelis 7,Mladenovic 5.Rebounds:
Lufile 11, Bunschoten 6, Mladenovic 6.

Deividas Kumelis (l) probeert voor Michael Kok van Rotterdam te geraken. Aris kende een slechte dag en verloor van de directe concurrent Rotterdam. Foto: Henk Jan Dijks


