
Defensief sterk Aris boekt grootste seizoenszege 

Hekkensluiter Weert wordt overtuigend geklopt: 72-53 
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Leeuwarden Er stond de nodige druk op bij de basketballers van Aris uit Leeuwarden, maar na 
veertig minuten bleek de ploeg van Tony van den Bosch daar goed mee omgegaan te zijn. In een 
wedstrijd die gewonnen móest worden, stelden de Leeuwarders niet teleur. Sterker nog, ze 
boekten de grootste zege van het seizoen (72-53) en verdedigden bovendien uitstekend. Al viel er, 
zoals gewoonlijk, genoeg te verbeteren. 

Wie Van den Bosch na afloop zag zitten in de spelerstunnel, zou niet zeggen dat Aris zojuist de 
beste prestatie van het seizoen had neergezet. Er waren nogal de nodige frustraties op deze 
avond. ,,Niet verdedigend, hoor”, benadrukte de Belgische oefenmeester meteen. ,,Maar in 
aanvallend opzicht ergerde ik me vooral aan het feit dat ze van een voorsprong van tien punten zo 
snel mogelijk twintig punten willen maken. We werden te gehaast, dat gebeurde vorige week ook 
tegen Amsterdam.” 

Toen kostte het Aris een nederlaag. Een dure, want de Amsterdammers wonnen dit weekeinde ook 
van Den Bosch en kwamen in verliespunten gelijk met Aris, dat door de wedstrijd en zege van 
gisteren een duel meer speelde en twee punten meer verdiende. ,,Wij wonnen een paar weken 
geleden van Groningen en dat werd gezien als bonus. Die is nu weg”, jammerde Van den Bosch. 
,,Amsterdam wint van ons én van Den Bosch. Dat is pas bonus.” 

Intensiteit 

Maar de Leeuwarders keken gisteren in eerste instantie naar zichzelf. Zonder aan de bal al te 
groots te spelen, zette het een jong Weert hard aan het werk. Symbool van het spel van Aris was 
guard Darius Anderson. Hij moest tot het einde van het vierde kwart wachten op zijn eerste 
punten, maar nam wel het voortouw betreffende het verdedigende gedeelte. ,,Daar win je deze 
wedstrijd mee”, vond Van den Bosch. ,,Als je deze intensiteit ook opbrengt tegen sterkere teams, 
dan maak je een kans.” 

Zonder al te groots te spelen liep Aris uit naar een voorsprong van uiteindelijk negentien punten. 
Onderling waren er af en toe frustraties. Zo kende Deividas Kumelis na een invalbeurt met twee 
keer balverlies binnen een minuut en een paar tellen later zat hij gefrustreerd op de bank. 
,,Sommige jongens denken dat je met een voorsprong van tien punten lekker balletjes door je 
benen kunt dribbelen. Dan wordt die persoon vervangen en is het weer ‘ja, maar’. Nee, niks ‘ja, 
maar’, je moet gewoon uitvoeren wat ik van je vraag.” 

Van den Bosch doelde op de discipline die nodig is in het team. ,,Op de trainingen zijn ze allemaal 
Michael Jordan, ze weten het allemaal veel beter. Ik wil dat ze met een voorsprong gewoon 
georganiseerd staan te spelen in balbezit en met een voorsprong minstens achttien seconden van 
de klok halen bij een aanval. Je moet de verdedigers van de tegenpartij aan het werk zetten, daar 
worden ze moe van. Maar ik moet hier niet te lang op doorgaan. Weet je, dit was een absolute 
must voor ons. Wij moesten deze winnen. Hoe dat dan gebeurt, dat maakt me niet uit. Na rust 
hebben de jongens het goed opgepakt en we hebben het gedaan.” 

Aris staat met nog veertien wedstrijden te gaan op plek zeven van de tien. Alleen de eerste acht 
plaatsen zich voor de playoffs. Het verschil met de streep bedraagt slechts twee verliespunten. 

Aris - Weert 72-53 (22-17, 13-8, 21-11, 16-17). Scores Aris: Kinney 18. Rebounds: Kinney, 
Micheals, Craig O., Anderson en Masterson 5. Assists: Michaels, Anderson en Kumelis 3. 

 


