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Aris dupe van revanchegevoelens Donar
De reglementaire 20-0 zege van Aris werd
woensdagavond definitief, nadat Donar
besloot niet in beroep te gaan. 24 uur later
namen de Groningers revanche. Zij lieten
zien ook met vier buitenlanders te kunnen
winnen. Aris werd het slachtoffer: 112-65.

Nathan Sprey

Groningen | Nog geen 24 uur nadat
de ledenvergadering van de Dutch
Basketball League (DBL) was afgelo-
pen,was de return vande veelbespro-
ken ontmoeting in Leeuwarden al-
weer begonnen. Ditmaal hield Erik
Braal de hele wedstrijd maximaal
vier buitenlanders, maar vijf zeer ge-
motiveerde spelers op het veld ver-
schijnen. Na acht Groninger schoten
was het verschil al tien punten: 12-2.

,,Ik ben altijd blij om tegen Donar
te spelen, dan lerenwewaar onze ver-
beterpunten liggen”, sprak Aris-
coach Tony van den Bosch met enig
cynisme. Zijn ploeg kon de Gronin-
gers geen secondebijbenen. Zelfs cap-
tain Stefan Mladenovic, hij kwam in
de zomer over van Donar, leek tegen
zijn oude ploeg meer gespannen dan
normaal. In de eerste minuten miste
hij meteen twee vrije worpen.

,,Al had dat niet eens zozeer met
spanning te maken. Ik was gefocust,
maar heel het team schoot slecht.
Ook de vrije worpen. Terwijl dat op
de training toch anders is. Voor een
paar jongens is dit de eerste keer in
MartiniPlaza,misschienwaren ze on-
der de indrukvande sfeer. Voormij is
dat uiteraard geen excuus. Vorig jaar
speelde ik hier nog voor Donar.”

Met namehet derde kwart liet Aris
zich imponeren door de Groningers.
Van een 55-32 ruststand werd het 92-
48 aan het einde van het derde kwart.
Daarbij viel op dat de Leeuwarders
wel veel technische en onsportieve
fouten tegen kregen. Mladenovic:
,,Volgens mij hebben wij zeven fou-
ten meegekregen en Donar veertig.
Dat is wel een heel groot verschil.”

De captain van Arismoest zelfmet
twee onsportieve fouten in het vierde
kwart het veld verlaten. ,,Hopelijk
krijg ik daarvoor geen schorsing.”
Pijnlijk was de avond ook voor Deivi-
das Kumelis: de Litouwer kreeg in de
eerste een bal tegen voor flopping
(een schwalbe) en werd daarna door
heel het MartiniPlaza voortdurend
uitgefloten. ,,Donar had sowieso wel
gewonnenhoor,maar ik vondde arbi-
trage zeker niet in ons voordeel. Op
een gegeven moment zei de scheids-
rechter zelfs dat hij zo floot omdat de

coachvanDonarzoveeldrukopzeuit-
oefende. Dat kan natuurlijk niet.”

Het werd al met al een pijnlijk
weerzien met Donar voor Mladeno-
vic. Hoewel Aris in het laatste kwart
met nog een 0-8 run nog iets terug-
deed, stond de grootste voorsprong
van de wedstrijd voor de thuisploeg
ook als eindstand op het bord. ,,We
wilden te graag en te snel scoren. Dat
is fataal tegen dit soort teams”, wist
Mladenovic uit ervaring. ,,Het was
een extreem duel. Ze waren beter en
schoten scherper. Onze verdediging
was een gatenkaas en dat kan niet te-
gen het beste team van Nederland.”

Over de vorige wedstrijd die Aris
uiteindelijk aan jurytafel won, was
Mladenovic duidelijk. ,,Een mooi ge-
baar van Donar. Het toont hun man-
nelijkheid. Ze hadden woensdag in
beroepkunnengaan,maar dedendat
niet. Ze zijn zelfverzekerd genoegdat
ze zo’n resultaatwel kunnenhebben.
Of ze vandaag revanche hebben ge-
nomen? Zo kun je datwel stellen, ja.”

Aris-coach Van den Bosch weiger-
de om demotivatie van Donar te dan-
ken aan de reglementaire nederlaag
van de Groningers in Leeuwarden.
,,Zij willen elke wedstrijd voluit gaan.
Donarheeft een teammetmeer talent
en een bredere roulatie. Op een gege-
ven moment wordt het verschil ook
fysiek groter. De vermoeidheid gaat
een rol spelen bij mijn spelers en dan
wordt het een ongelijke strijd.”

Donar nam revanche, Aris werd
het slachtoffer. Mladenovic tekende
na de wedstrijd het kampioensboek
vanDonar vanhet afgelopen seizoen,
toen hij nog mee vierde in het titel-
feest. Aris zal al blij zijn als het bij de
eerste zes teams eindigt - dat bete-
kent deelname aan de play-offs. De
20-0 zege van twee weken geleden is
een extraatje. Een extraatje dat er in
Groningen geen seconde inzat.
Slechts 42 seconden stondDonarniet
voor: de eerste tellen van de wed-
strijd. ,,Respect voor Donar, zij speel-
den goed. Zo simpel is het ook”, be-
sefte Mladenovic. Een cadeautje van
zijn voormalige coach Braal kwam er
ditmaal niet. Donar was te sterk en
nam revanche. Met hoofdletter ‘R’.

Scores Aris: Lietmeijer 16, Emile Blackman
14, Jeroen van der List 11, Stefan Mladenovic
10, Nate Krach 9, Leroy Peterson enNathaniel
Musters, Deividas Kumelis 1. Jeroen van der List vanAris (r) probeert zich aanDonar-speler Drago Pasalic te ontworstelen. Foto: Jan Kanning


