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Aris te lief voor vermoeid Donar
Landskampioen
Donar trapte gis-
termiddag in het
Leeuwarder Kal-
verdijkje na een
moeizaam eerste
kwart even het
gaspedaal in. Het
bleek voldoende
om Aris te vloe-
ren.
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e grote vraag vooraf was
hoe fit de landskampioen
zou verschijnen in het
Kalverdijkje. Niet alleen

speelde Donar doordeweeks een slo-
pend Europees duel in Venetië, za-
terdagavond moesten de Gronin-
gers ook flink aan de bak tegen Lei-
den. Het team van voormalig Aris-
coach Erik Braal maakte in eigen
huis 103 punten, maar dat was niet
genoeg om de vierde competitiene-
derlaag (inclusief de reglementaire
20-0 tegen Aris) af te wenden. Leiden
schoot onder meer achttien drie-
punters raak en won met 112-103.

Het duel van gistermiddag in
Leeuwarden was voor de Groningers
een uitgelezen mogelijkheid het
vlekje van zaterdagavond meteen
weg te poetsen. Toch waren de gas-
ten gisteren aanvankelijk stukken
minder dominant dan te doen ge-
bruikelijk en dat leidde tot frustra-
ties. Evan Bruinsma liep veelvuldig
te zeuren over vermeend onrecht,
terwijl zijn coach Braal halverwege
het tweede bedrijf zelfs een techni-
sche fout kreeg wegens mekkeren.

Het liep dan ook van geen kant bij
de kampioen. Na 17-15 in het eerste
kwart waren scores dun gezaaid in
het tweede bedrijf, getuige de perio-
destand van 7-7. Daardoor ging Aris
met een voorsprong rusten: 24-22.

De spelers van Aris gingen rede-
lijk voldaan de kleedkamer in, maar

coach Tony Van den Bosch was aller-
minst tevreden. ,,Je moet zorgen dat
die bal binnen de vier seconden over
de halfcourt (middellijn, red.) is. Je
speelt tegen een team dat vermoeid
is, maar wij spelen in hun tempo.
Dan vermoord je die jongens niet. In
plaats van 24 punten hadden we bij
rust 40 punten moeten hebben.’’

Meteen na rust stelde Donar orde
op zaken met een 9-0 run, mede ge-
holpen door een paar keer knullig
balverlies van Aris. Bij 24-31 vluchtte
Van den Bosch in een time-out om
zijn spelers wakker te schudden. Het
was vergeefs. Donar verlengde de
run tot 13-0 voordat David Michaels
eindelijk de ban brak.

In het restant van het kwart kwa-
men daar slechts acht puntjes bij

voor Aris, terwijl Donar doordender-
de. Na dik vijf minuten verdubbel-
den de gasten al hun totaal van de
eerste helft en gingen met een com-
fortabele voorsprong van negentien
punten (34-53) het slotkwart in.
Daarin maakten ze nog eens ondub-
belzinnig duidelijk wie de baas was.

Zelfs de jeugdspelers deden daar
aan mee. Op het moment dat Aris-
captain Stefan Mladenovic uit een

fastbreak dreigde te scoren, werd hij
keihard geblokt door de zestienjari-
ge Rienk Mast, het grote Groningse
talent met Friese roots.

,,Ik heb ze bij rust gezegd dat ze
klaar moesten zijn’’, sprak Van den
Bosch. ,,Ik wist dat Donar er ver-
schrikkelijk overheen zou gaan. Het
zijn getalenteerde, ervaren jongens,
die niet met zich laten sollen. Maar
wij waren niet wakker. Ik hoop dat ze
een voorbeeld aan hun defense ne-
men en dat meenemen naar de wed-
strijd van dinsdag tegen Weert. Als
wij dinsdag net zo spelen als van-
daag, hebben we een groot pro-
bleem.’’

Volgens de coach zullen zijn spe-
lers morgenavond tot de tanden be-
wapend moeten zijn om de jonge

spelers van Weert van zich af te
schudden. ,,In de groep heerst de ge-
dachte dat we sinds de winst op Am-
sterdam al safe zijn wat betreft de
play-offs. Ik zeg van niet. Stel dat we
niet winnen in Weert, en we verlie-
zen vervolgens met vier punten de
laatste wedstrijd tegen Den Helder,
dan zit Den Helder in de play-offs als
ze winnen van Amsterdam. En wint
Amsterdam juist van Den helder,
dan moeten wij zéker een van de
twee wedstrijden winnen.’’

,,Men rekent wel, maar ze verge-
ten door te rekenen’’, vervolgde Van
den Bosch. ,,Mijn ervaring als coach
vertelt me dat je dat velletje van die
beer niet mag verkopen voordat-ie
geschoten is. En ik ben nog altijd aan
het mikken, hoor.’’

‘Wij spelen op hun
tempo mee, dan
vermoord je die
jongens niet’
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Donar-speler Drago Pasalic (links) probeert Leroy Peterson het scoren te beletten. FOTO HENK JAN DIJKS


