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Meevaller voor Aris na ruime nederlaag
Aris leed zaterdag een ruime nederlaag
tegen Donar (58-84), maar door een fout
van Groningen-coach Erik Braal gingen de
punten op reglementaire wijze toch naar
de Leeuwarders (20-0). Een onverwachte
meevaller, na een pittige avond.

Piet Jan Nauta

Leeuwarden |Want tegen een ploeg
van het kaliber Groningen mochten
geen wonderen worden verwacht
van Aris. ,,Een nederlaag als deze cal-
culeer je in, ook al ga je er op zo’n
avond wel vol voor”, sprak Tony van
den Bosch zaterdagavond in de ver-
onderstelling dat de bond DBL niets
zou doen aan de overtreding vanGro-
ningen. Dat gebeurde dus wel, waar-
door Aris inmiddels op vier overwin-
ningen staat uit acht wedstrijden

De situatie. Donar-coach Erik
Braal, die van 2011 tot aan 2013 Aris
onder zijnhoedehad,maakte eenop-
vallende fout door vijf buitenlandse
jongens inhet veld te brengen. Endat
is sinds 14 juni verboden in de eredi-
visie. Het had de coach een techni-
sche fout op moeten leveren en om-
dat Braal al een technische fout had
staan, had hij moeten inrukken. Het
ontging de arbitrage, waardoor Braal
zijn fout snel herstelde en Nederlan-
der Sjoerd Koopmans bracht.

Gisteren bleek dat het niet de eer-
ste keer was in dit seizoen dat Braal
deze fout maakte, waardoor hij zijn
oud-werkgever een onbewuste
dienst bewees. ,,We zijn door Donar
hierdoor gedwongen nu dit besluit te
nemen in lijn met het sanctievoor-
stel. Het is geheel de verantwoorde-
lijkheid vanDonar en coach Braal dat
het DBL-bestuur ongewenst in deze
situatie is gebracht. Wij achten het
daarom als ónze verantwoordelijk-
heid om dit besluit te nemen”, aldus

Ramses Braakman, waarnemend
voorzitter van de DBL. Over het nala-
ten van de officials om de actie van
Braal tijdens de wedstrijd al te be-
straffen, wordt intern nog gespro-
ken.

MatennaaierMatennaaier
,,Wij hadden het heus wel door”, zei
Van den Bosch zaterdagavond met-
een na de wedstrijd. ,,Maar we ston-
den op dat moment ruim achter en
bovendien ben ik geen matennaaier
omdatdanaan tegaankaarten.Dat is
de taak van de scheidsrechters, aan
wie ik me sowieso geërgerd heb van-
avond. Niet dat het veel had uitge-
maakt, want we hadden dan hoogst-
waarschijnlijk ook verloren. Het zijn
geen slechte scheidsrechters, maar
de samenstelling klopt in mijn ogen
niet.”

Van den Bosch verlegde de kijk
naar zijn eigen ploeg. ,,Om het min-
ste of geringste werdenmijn jongens
teruggefloten. Dan moet je proberen
omop een anderemanier in eenwed-
strijd te komen. Als scheidsrechters
toch voor alle lichte overtredingen
fluiten, dan kun je ook net zo goed
wat fysieker gaan spelen. Het lukte
ons niet om stops te maken en er wa-
ren momenten dat zij een rebound
pakten tussen vier spelers van ons.
De fysieke weerbaarheid moet om-
hoog. ”

Om die reden werd Jeroen van der
List vorige week overgenomen van
Weert, omvoormeer lengte en fysiek
te zorgen bij Aris. De center, die in
het seizoen2009/2010ookdekleuren
vanAris verdedigde, kon terugkijken

op een redelijke rentree in Leeuwar-
den, vond Van den Bosch. ,,Je ziet dat
hij een versterking is. Hij probeert de
leidersrol op zich te nemen,maar dat
moet hij niet doen. Hij moet onder-
deel zijn van het team enmet zijn fy-
siek en screens kunnenwe hem goed
gebruiken.”

HandigHandig
Een ander nieuw gezicht - zoals bijna
iedereenbij Aris dit seizoennieuw is -
is de Amerikaanse Forward Nate
Kratch. Hij behoorde ook zaterdag
weer bij de startende vijf van Aris en
laat zich steedsmeer zien bij de Leeu-
warders. Voor zijn komst naar Leeu-
warden, om voor zijn eerste avon-
tuur als profspeler te gaan, won hij
informatie in bij Raymond Cowels,
oud-speler van Den Helder. Evenals

Kratch speelde hij voor Santa Clara
College in Californië. ,,Hij heeft me
wat verteldoverdeNederlandse com-
petitie, dus dat was handig.”

Ver van zijn familie uit Minnesota
wonen is daarom niets nieuws voor
Kratch. ,,Al is de sprong over de zee
natuurlijk wel even iets anders dan
elders in de Verenigde Statenwonen.
Maar het grappige is dat net als in
Minnesota hier in Fryslân ook veel
open landschappen met boerderijen
zijn. Al bevalt het leven in de stadme
hier ook wel.”

Maar verweg van familie en vrien-
den kan het bestaan van een topspor-
ter soms eenzaam zijn. Maar Kratch
heeft daar nog weinig last van. ,,Ik
ben hier gekomen om er wat van te
maken. Veel van mijn vrije trijd
breng ik door in de sportschool en als

ik me echt even wil ontspannen dan
speel ik wel een spel op de spelcom-
puter. Het voordeel is dat ik niet de
enige ben die hier helemaal nieuw is
in de stad. Dus we hebbenwat aan el-
kaar als groep.”

Ook de Amerikaan is al bezig met
demaand december, die door het be-
sluit van de bond voor Aris meer
lucht geeft in de twee cruciale duels.
,,We maken stappen, dus dat is posi-
tief”, zei Kratch. ,,We willen af van
die ‘verliezerscultuur’ bij Aris en be-
ter presteren dan het Aris van vorig
jaar. Ikkijkmet eengoedgevoel voor-
uit met Aris. Er zit een bepaalde hon-
ger in deze groep.”

Aris - Groningen 58-84 (15-21, 10-19, 17-24,
16-20). Scores Aris: Blackman 12, Kratch 11.
Assists: Kumelis 5, Lietmeijer 2. Rebounds:
Vand er List: 7.

Nate Kratch zoekt een opening voorbij de zestienjarige Rienk Mast van Donar. Aris kende een moeizame
avond tegeneenveel sterkerGroningen,maarkreeg eendag later tochde zege toegewezen. Foto:Henk JanDijks


