
Aris komt nu niet weg met matig slot 

Leeuwarder basketballers gaan onderuit tegen Amsterdam 

Piet Jan Nauta 

Leeuwarden Soms zit het mee, soms zit het tegen. Een week na verrassende zege op regerend 
landskampioen Donar staat Aris weer met beide benen op de grond. Niet dat het in de afgelopen 
week naast de schoenen liep, want de Leeuwarders weten heus hun plek in de eredivisie. Kwam 
Aris een week geleden nog weg met een matig vierde kwart, daar werd het zaterdagavond gestraft 
door Amsterdam. Negen punten tegen Groningen leverden alsnog een krappe zege op, maar de 
zeven tegen Amsterdam resulteerden toch in een nederlaag: 70-78. 

En dat had niet gehoeven, want Aris speelde in de eerste drie kwarten een prima wedstrijd tegen 
de nummer negen van Nederland. Het toonde dezelfde energie als tegen Groningen en zat lekker 
in de wedstrijd. Maar in het vierde kwart werd David Michaels uit het veld gestuurd na een 
technische fout. En omdat hij voor rust een (discutabele) onsportieve fout had gemaakt, betekende 
zijn foutenlast een verwijdering uit de wedstrijd. Daarmee verdween de angel uit het spel bij Aris, 
want de 28-jarige Amerikaan is dit seizoen van grote waarde voor de Leeuwarders. 

,,Dat was het keerpunt in de wedstrijd”, vond Van den Bosch. ,,Het stortte als een kaartenhuis in 
elkaar. We verloren zowel in offensief als defensief oogpunt heel wat impact. Hij hield heel de boel 
overeind door bijvoorbeeld Dimeo van der Horst vrijwel uit te schakelen en met zijn ‘babbels’ de 
organisatie in de verdediging te bewaren. Hij is de exponent van het team. Waarom hij weg moest 
snap ik nog niet helemaal, maar dat is een andere discussie.” 

Verder had de trainer weinig te zeggen over het duel. ,,Wat moet je ook nog vertellen? We hebben 
het allemaal gezien. De jongens hebben hun best gedaan tegen een Amsterdam dat moeilijk te 
bespelen is. Zij hebben een ploeg die niet snel opgeeft en dat bleek ook vandaag weer. Het is 
alleen in de laatste fase dat we geen oplossing vinden.” 

Met Griffin Kinney wederom in een belangrijke rol als oplossing onder de basket, was ook hij weer 
onmisbaar voor Aris. Positief om te zien is ook de bijdrage van Craig Osaikhwuwuomwan, die met 
negen rebounds en drie rake driepunters belangrijk was. Nick Masterson was met negentien 
punten wel de man met de meeste punten aan Leeuwarder zijde, maar het waren vooral zijn 
missers van achter de driepuntslijn die Aris opbraken. Met slechts één rake bal uit zeven pogingen, 
lukte het Aris niet om verder uit te lopen dan een marge van tien punten die het in het derde kwart 
verdiende. Amsterdam gaf niet op en knokte zich terug. 

Stuurman 

Pointguard Aron Roye nam de Amsterdammers op sleeptouw. ,,Hij fungeerde als stuurman en 
scoorde ook nog eens veel (negentien punten, acht rebounds en zes assists, red.)”, aldus Van den 
Bosch. ,,Het is natuurlijk ook de verdienste van Amsterdam, zij hebben het knap gedaan. Het is 
jammer voor ons, maar soms win en soms verlies je. Ik heb geen euforie gevoeld na onze 
overwinning op Groningen, vandaag ben ik niet meer teleurgesteld dan na een andere nederlaag.” 

Toch is wel te zien dat Aris zich ontwikkelt en steeds beter wordt. ,,Ik vond het defensief goed 
staan en we laten langere fases steeds beter basketbal zien. In het begin van dit seizoen liepen we 
vaak vroeg tegen een achterstand aan, maar dat overkomt ons steeds minder. Nu moeten we 
proberen een voorsprong langer vast te houden. We stonden tien punten voor, maar dan moet je 
als Deividas Kumelis zijnde niet met gekke passjes beginnen. Je moet je ding blijven doen. Je 
aanpassen aan de situatie. Dat is de volgende stap voor ons.” 

Aris - Amsterdam 70-78 (17-21, 21-13, 25-26 en 7-18). Scores Aris: Masterson 19, 
Osaikhwuwuomwan 15, Kinney 14. Rebounds: Osaikhwuwuomwan 9, Kinney 6. Assists: Anderson 
3. 



 


