Aris weet na acht nederlagen op rij weer wat
winnen is
Leeuwarders verslaan in eigen huis Feyenoord uit
Rotterdam
Piet Jan Nauta
Leeuwarden Aris weet weer wat winnen is. Na acht nederlagen op rij (inclusief in het
bekertoernooi tegen Zwolle), greep het zaterdag weer eens de volle twee punten. In een
enerverende basketbalavond maakte Aris in een beresterk vierde kwart het verschil met Feyenoord
uit Rotterdam en won met 90-79. Met een vrijwel volledig fitte selectie is er voor Aris-coach Tony
van den Bosch eindelijk sprake van enige ‘luxe’.
,,Iedereen droeg zijn steentje bij aan deze avond”, constateerde de Belgische oefenmeester in
Friese dienst. Daarmee sloeg Van den Bosch de spijker op de kop. Griffin Kinney met een hoog
schotgemiddelde, Nick Masterson met zes driepunters, David Michaels vanaf de vrijeworplijn en
Craig Osaikhwuwuomwan met cruciale rebounds en een honderd procent score uit vier pogingen
van achter de driepuntslijn vandaan. Al duurde het wel even voordat alle puzzelstukjes in elkaar
pasten.
Aris begon het duel sterk en nam meteen een voorsprong van 12-2. Rotterdam nam een time-out
en herstelde zich knap. Aris had de grootste moeite om Trevor Setty af te stoppen en met
zeventien punten was hij de beste man in de eerste helft. ,,Dat komt omdat we eigenlijk niet
iemand hebben die een type speler als Setty af kan stoppen”, wist Van den Bosch. ,,Een speler die
als small-forward en power-forward kan spelen. Het is daarom dat ik Michaels tegenover hem heb
gezet. Atletisch gezien is hij de speler die daar tegenop kan.”

Op stoom
Het plannetje werkte, want Setty was in het restant van de wedstrijd onzichtbaar. Aris bleef
continu op een achterstand van een puntje of zes, maar in het tweede deel van het vierde kwart
raakte het op stoom. Osaikhwuwuomwan greep de hoofdrol met twee belangrijke driepunter en
een rebound waaruit Masterson Aris op een ruime voorsprong schoot. ,,We maken vandaag
negentig punten, maar dat komt vooral door onze verdediging”, was Van den Bosch van mening.
,,Griffin liet steekjes vallen, Musters verving hem sterk. Hij maakt misschien geen tien punten,
maar houdt wel tien punten tegen.”
Van den Bosch roemde de sfeer en de intensiteit van zijn ploeg. Die sloeg over naar de tribunes,
want het was alweer eventjes geleden dat de toeschouwers in het Kalverdijkje zo op het puntje
van hun stoel konden zitten. ,,Een belangrijke overwinning tegen een gelijkwaardige
tegenstander”, vond Van den Bosch. ,,Na acht nederlagen op rij konden we deze goed gebruiken.”
Aris - Rotterdam 90-70 (19-26, 17-14, 22-22, 32-17). Scores Aris: Masterson 31, Michaels 18.
Rebounds: Osaikhwuwuomwan 12. Assists: Kumelis: 7.

