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Verliezend Aris wint met 20-0
Kansloos verlie-
zen (58-84) en
toch twee punten
bijschrijven. Aris
kreeg na de neder-
laag tegen Donar
de zege in de
schoot geworpen.
Dit door een fout
van Erik Braal. Hij
stelde te veel bui-
tenlanders op.

ARIS LEEUWARDEN 20
DONAR 0

FREDERIK BIERLING

Donar-coach Braal ging za-
terdag voor de tweede
keer deze competitie de
mist in door kortstondig

vijf buitenlanders op te stellen. Dat
gebeurde aan het eind van het eerste
kwart bij de stand 11-19. Zijn Aris-col-
lega Tony Van den Bosch zag het,
maar vond het niet kies te reclame-
ren. ,,Dat doe je niet.’’ Ook de juryta-
fel greep niet in.

Dat deed het demissionaire be-
stuur van de Dutch Basketbal League
(DBL) gisteren wel. Zij bepaalde dat
Aris de wedstrijd reglementair met
20-0 heeft gewonnen.

Over deze sanctie is het laatste
woord nog niet gesproken. Sterker,
de sanctie zelf was een voorstel dat
het bestuur opstelde na de eerste
buitenlander-fout van Braal eind ok-
tober tegen Weert. De straf wordt
pas besproken op de ledenvergade-
ring van de DBL op 29 november.

Volgens het DBL-bestuur heeft
het akkefietje invloed gehad op het
verloop van de wedstrijd, maar daar
valt wel wat op af te dingen. Aris had
namelijk niets in te brengen tegen
Donar. Aris-manager Gert Schurer
voelde na afloop dan ook niet de be-
hoefte protest aan te tekenen. ,,We
dringen wel aan op goede en duide-
lijke regelgeving. Verder bemoeien

we ons er niet mee en is het aan de
DBL. Er wordt al gezegd dat er sprake
is van oneerlijke concurrentie en dat
wij twee punten hebben gekregen.
Wat mij betreft spelen we het duel
over, dat vind ik prima.’’

Tony Van den Bosch stond giste-
ren ook niet te juichen na het DBL-
besluit. ,,Voor een coach zijn er enkel
winnaars op het terrein. En we verlo-
ren kansloos, zelfs tegen vier buiten-
landers.’’

De coach lag zaterdagnacht ook
niet wakker van de ruime nederlaag.
Hij zag het duel met de Groningers
als leermoment. ,,Wij leren hier
meer van zulke wedstrijden dan zij.’’

Donar was zaterdag op alle fron-
ten sterker en beschikt over Evan

Bruinsma. De forward met Friese
voorouders maakte 30 punten en
was niet af te stoppen. ,,We speelden
tegen een team dat een versnelling
hoger speelt’’, sprak Van den Bosch
kort na het duel. ,,Zij zitten in een Eu-
ropees ritme en hebben een fysieke
weerbaarheid opgebouwd die wij
missen. En als je naar hun bank kijkt,
zit daar een second starting team.’’

De Belgische coach van Aris weet
dat zijn groep nooit dat hoge niveau
zal bereiken en maakt zich dan ook
geen illusies voor 30 november als
Aris op bezoek gaat in Groningen.
Wel hoopt hij dat zijn spelers dan
agressiever zullen spelen. ,,Dan haal
je ze uit hun ritme.’’ Nu was het duel
bij rust al gespeeld (25-40).

Als het straks lukt in Martiniplaza
met een hogere intensiteit te spelen,
dan hebben de confrontaties met
Donar nut gehad. Van den Bosch
hoopt dat Aris zich kan optrekken
aan het niveau van Donar, zoals de
Groningers zich optrekken aan Eu-
ropese opponenten. ,,In december
krijgen we wedstrijden tegen Weert,
Den Helder en Rotterdam. Daar rich-
ten we ons op en daarvoor zijn deze
duels tegen Groningen ideaal.’’

In die duels zal ook een belangrij-
ke rol zijn weggelegd voor de nieuwe
center Jeroen van der List. De ver-
vanger van Meshack Lufile voegde
zich een week geleden bij de selectie
en maakte zaterdag zijn eerste mi-
nuten. Hij was goed voor acht pun-

ten en zeven rebounds. ,,Jeroen
moet nog in het ritme komen, maar
je ziet dat hij een versterking is’’, al-
dus Van den Bosch.

Met Van der List voor Lufile heeft
Aris nog maar drie spelers die als
buitenlander worden aangemerkt.
Dat is saillant aangezien Aris in juni
nog met succes pleitte om vijf in
plaats van vier buitenlanders in de
selectie te mogen opnemen. Het
plan dat het eredivisiebestuur des-
tijds de kop kostte, werd gesteund
door Donar. Dat deden de Gronin-
gers met het oog op de Europese
campagne waarin vijf buitenlandse
spelers op het veld mogen staan; in
de eredivisie zijn dat er slechts vier.
Erik Braal weet er nu alles van.

Voormalig Aris-coach Erik Braal zaterdag als regisseur van Donar. Braal liet kortstondig vijf buitenlanders spelen en dat kostte Donar de zege. FOTO HENK JAN DIJKS


