Friesch Dagblad, 08 januari 2018, pagina 28.

Gehavend Aris gooit het duel met Den Bosch weg
•

Blackman al voor de rust
weggestuurd door arbitrage
Piet Jan Nauta

Leeuwarden | Een gehavend Aris
kende zaterdag een lange en vervelende avond in het eigen Kalverdijkje
tegen Den Bosch. De Leeuwarder basketballers gingen vrij kansloos ten
onder met 48-99. De vroege wegzending van pointguard Emile Blackman, tot dan toe de beste speler met
negen punten, hielp daar niet bij. ,,Ik
mis wapens vandaag, ik kan de jongens niets verwijten”, zei coach Tony
van den Bosch.
Want de Vlaamse oefenmeester
kon zaterdagavond al geen beroep

doen op de geblesseerde Valentijn
Leitmeijer (enkel) en Stefan Mladenovic (ook enkel). Verder was de niet geheel okselfrisse Niels Bunschoten
(hamstring) wel van de partij, maar
niet volop inzetbaar. Alleen Jeroen
van der List was daarom overgebleven, samen met Blackman, als vaste
basisspeler. Deividas Kumelis, en Leroy Peterson begonnen eveneens in
de basis.
En waar het aanvankelijk leek dat
Aris, in tegenstelling tot zo vaak dit
seizoen, wel aardig startte, daar ging
het al vrij rap weer mis met de ploeg
van Van den Bosch. En hoe vaak er
ook werd geklaagd bij de arbitrage,
daarvoor moest het vooral bij zichzelf te rade gaan. Elf turnovers in de
eerste twee kwarten, was beslist niet
goed. Het eindresultaat van 23 was

ronduit beschamend, vond ook Van
den Bosch. ,,Daarvan hebben we vier
ballen gewoon de tribune ingegooid.
Volgens mij is dat een wereldrecord.”
De bezoekers uit Den Bosch speelden het Kalverdijkje al snel stil. Het
werd een lange avond voor de fans in
Leeuwarden en de stemming werd
met de minuut gezapiger. ,,Den
Bosch is een titelkandidaat”, zei Van
den Bosch. ,,Zij spelen om de bovenste plekken, wij proberen dat vandaag. Maar wij hebben een team voor
de zesde plaats en daar staan we nu.
Over een wedstrijd als vandaag maak
ik me geen zorgen.”
Blackman kende op zijn beurt
juist wel een goede opening met negen punten in ruim zeventien minuten. Twee incidenten met Nick Ou-

dendag van Den Bosch leverden hem
twee technische fouten op, waarna
hij al na achttien minuten de kleedkamer op kon zoeken. ,,Dat is fout,
maar wat Oudendag deed kon ook
niet door de beugel”, vond Van den
Bosch. ,,Hij had weggestuurd moeten
worden na die elleboog, maar kwam
er mee weg.”
Emotie
Na de elleboog stormde Blackman op
de international af, wat zijn eerste
technische fout opleverde. De tweede fout was dom. Met Oudendag zittend op de grond liet Blackman zijn
been bewust hangen op het moment
dat hij over de center heenstapte.
,,Blackman handelt uit emotie, dan
denk je niet na. Als je zo gepakt wordt
iedere keer en er wordt niet opgetre-

den, dan krijg je dit. Als hij bij Groningen of Den Bosch had gespeeld,
was dit niet gebeurd. Dan hadden ze
gewoon gefloten voor de overtredingen op hem. Maar dat liet dit ‘dreamteam’ vandaag na”, wees de coach de
vinger naar de arbitrage.
Aris behield wel de zesde plaats en
kan in de komende twee weken goede zaken doen in wedstrijden tegen
Leiden en een week later tegen Amsterdam. ,,We moeten drie ploegen
onder ons houden aan het einde van
de rit. Als we maar fit zijn als we de
playoffs halen. Ik zeg niet dat we dan
gaan winnen, maar met een fitte
groep kunnen we er in ieder geval
wel spannende duels van maken.”
Aris - Den Bosch 48-99 (14-25, 14-26, 13-27,
7-21). Scores Aris: Peterson 17, Kumelis 11,
Van der List 10, Blackman 9.

