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Donar overklast Aris en mag de punten dit keer wel gewoon houden
FREDERIK BIERLING

GRONINGEN Voor de tweede keer
binnen twee weken kreeg Aris klop
van de basketballers van Donar.
Ditmaal mogen de Groningers de
punten wel houden.

DONAR GRONINGEN 112
ARIS LEEUWARDEN 65

Op de avond waarop Donar weer
eens gehakt maakte van de Leeuwar-
der buur was de nasleep van de ont-
moeting Aris-Donar van 18 novem-
ber nog steeds onderwerp van ge-
sprek. In die wedstrijd stelde Donar-
coach Erik Braal op zeker moment
vijf buitenlandse spelers op, eentje
meer dan toegestaan. Het kwam de
club duur te staan: de zege (58-84)
werd omgezet in een 20-0 neder-
laag.

Sinds de ledenvergadering van de
Dutch Basketball League (DBL) van

woensdagavond is er eindelijk dui-
delijkheid gekomen en hopen de
clubs van harte dat dit onverkwikke-
lijke hoofdstuk nu dicht kan. Kort sa-
mengevat komt het besluit hier op
neer: de reglementaire 20-0 neder-
laag van Donar blijft staan en wordt
de standaardsanctie voor het over-
treden van de buitenlanderregel.

Dat betekent dat Aris de twee in
de schoot geworpen punten be-
houdt en dat de Groningers afzien
van verder beroep. Dat laatste is op-
vallend, want eerder deze week
bleek uit een uitgelekte brief van de
club, gericht aan het DBL-bestuur,
dat de Groningers niet akkoord gin-
gen met de puntenaftrek. Donar
stuurde in de brief aan op het hand-
haven van de werkelijke uitslag (58-
84) en een wedstrijd spelen zonder
coach Braal. Woensdagavond laat
haalde de club alsnog bakzeil.

Donar verwees in een reactie naar
de officiële verklaring van het eredi-

visiebestuur waarin staat dat de club
akkoord is gegaan met de 20-0 ne-
derlaag ‘in het belang van de toe-
komst van en de harmonie binnen
de DBL’. Vrij vertaald: We zijn het
hier niet mee eens, maar accepteren
de straf om de lieve vrede te bewa-
ren.

Aris is op zijn beurt tegen wil en
dank onderdeel geworden van de
discussie. De club heeft zich niet in
de zaak willen mengen en tekende
na de nederlaag bewust geen be-
zwaar aan. Toch is de kans aanzien-
lijk dat de discussie over de cadeau
gegeven punten in maart weer op-
laait als het gaat om de verdeling
van de laatste play-offplaatsen.

Om een goede uitgangspositie te
creëren voor die strijd om de play-
offtickets acht Aris-coach Tony Van
den Bosch de maand december van
cruciaal belang. Dat Aris gisteravond
weer verloor van de regerend lands-
kampioen deerde hem niet of nau-

welijks. Hij zag beide duels met de
Groningers vooral als een mogelijk-
heid om zijn team in het juiste ritme
te krijgen voor de komende wed-
strijden tegen Weert, Den Helder,
Zwolle en Rotterdam. Op Zwolle na
zijn dat

zogenoemde must-wins, wedstrij-
den waarin winst noodzakelijk is.

Van den Bosch zag het ‘pak ram-
mel’ al aankomen, al had hij stiekem
gehoopt dat zijn spelers iets meer te-
genstand zouden bieden aan Donar.
Wat de toeschouwers gisteravond
kregen voorgeschoteld, kon amper
een wedstrijd worden genoemd.

Aris kwam al snel op een 12-2 achter-
stand en zag lijdzaam toe hoe het
verschil steeds verder opliep.

Wat de Leeuwarders ook probeer-
den, er was geen houden aan. Bij rust
stond het al 55-32.

In de tweede helft denderde de
Donar-trein genadeloos door. Vijf
minuten voor tijd schoot Sean Cun-
ningham de thuisploeg al door de
100 punten-grens en vierde Martini-
plaza feest.

,,Wij waren geen leeuwen van-
avond’’, stelde Van den Bosch. ,,We
waren welpen. De wedstrijd was na
drie minuten al gespeeld. We zijn
weggespeeld door een heel goed
team dat ook heel gemotiveerd was
door onze zege achter de groene ta-
fel. Ze bleven gaan als een machine,
wij hebben het ondergaan. Hopelijk
krijgen de spelers hier geen terug-
slag van, maar ik denk vooral dat ze
een oef-gevoel hebben, dat ze blij
zijn dat ze Donar nu gehad hebben.’’

‘Wij waren geen
leeuwen
vanavond, we
waren welpen’

Valentijn Lietmeijer (rood) onder volle druk van Donar. FOTO JAN KANNING


