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Matig vierde kwart
breekt Aris op in
duel met Apollo

• Mentale weerbaarheid moet
beter bij Leeuwarder spelers

Amsterdam | Aris heeft zaterdag-
middag het duel met BC Apollo uit
Amsterdam met 82-76 verloren. Bei-
de ploegen hielden elkaar lang bin-
nen handbereik. Hetwaren echter de
Leeuwarders die voorafgaand aanhet
vierde kwart de beste uitgangspositie
voor de winst (55-58) hadden. Maar
na een zeer matige slotfase moest
Aris alsnog het hoofd buigen voor de
tegenstander uit Amsterdam.

Een onnodige en dure nederlaag
volgens coach Tony van den Bosch,
die baalde van het resultaat. ,,We
speelden niet slecht, maar gaven het
duel in het vierde kwart uit handen.
Dat is heel spijtig. We hebben echt
tot het einde toe geprobeerd om erin
te blijven geloven, maar het was he-
laas niet genoeg. Zij waren in die fase
van de wedstrijd net wat overtuigen-
der dan wij waren.”

Aris stond na het eerste kwart op
een achterstand van 26-21, maar tij-
dens de rust was de stand weer volle-
dig in evenwicht (39-39). Na afloop
vanhet derdekwartwarenhet echter
de Leeuwarders, die met een voor-
sprong van 55-58 het laatste kwart in-
gingen. Met nog vijf minuten te gaan
namen de Amsterdammers, na een
10-0 run, echter afstand (69-62) en die
opgelopen achterstand wist Aris niet
meer te repareren. Dat betekende de
derdeopeenvolgendenederlaag inde
maand januari. Eerder werd al met
ruime cijfers verloren van Den Bosch
(85-58) en van Leiden (77-55). Geen
goed begin van het nieuwe jaar voor
de Leeuwarders dus.

,,Je kunt er nog zo van balen of je
er aan lopen ergeren, maar we staan
nou eenmaal waar we staan.We heb-
ben te maken met wat blessures en
dat helpt ons natuurlijk niet tijdens
wedstrijden. Emile Blackman heeft
een kwetsuur en heeft de hele week
niet kunnen trainen. Hij heeft wel
even gespeeld, maar het is gewoon
niet ideaal”, aldus de Belgische
coach, die het zaterdag met slechts
zeven spelers moest doen. ,,We heb-
benweinigwissels endatwerkt inde-
ze fase van de competitie niet mee.”

Zesde plaats
Door de nederlaag tegen directe con-Door de nederlaag tegen directe con-
current Apollo ziet Aris de Amster-

dammers (nu vier punten minder op
de ranglijst, maar wel twee wedstrij-
den minder gespeeld) dichterbij de
zesde plaats komen.Die plek geeft na
afloop van het seizoen recht op een
plaats in de play-offs.

Voor de Leeuwarders is het dus
zaak die positie tot op het bot te ver-
dedigen. ,,We hebben er alle vertrou-
wen in dat het gaat lukken, maar het
gaat ongetwijfeld heel spannend
worden. Een zesde plaats zou voor
ons in ieder geval fantastisch zijn.
Dan kom je in de play-offs uit tegen
de nummer drie van de ranglijst. Mis-
schien ben je dan wel op voorhand
zwaar de underdog, maar een verras-
sing kan altijd. Daarom is het zaak
om deze plek tot het einde van het
seizoen vast te houden.”

Komend weekeinde neemt Aris het
in Groningen op tegen regerend
landskampioen en bekerwinnaarDo-
nar. Daar een resultaat vandaan ha-
len, wordt een zware dobber. Van
den Bosch: ,,We hebben almet al een
pittige maand. Maar wat dat betreft
oogt februari op het eerste gezicht
beter met drie thuiswedstrijden.”

Weerbaarheid
Aan Van den Bosch en zijn team de
taak om de komende tijd resultaten
te boeken. De coach weet wel wat er
de aanstaande wedstrijden beter
moet bij Aris. ,,Wij kunnen een voor-
sprong nog te moeilijk vasthouden.
Op dat soort momenten moet je de
rust zien te bewaren en dat lukt ons
nog niet. Wij behoren tot de ploegen
die nogal eens een klap te verwerken
krijgen, maar daar moet je goed mee
om zien te gaan. We moeten werken
aan de mentale weerbaarheid van
het team en de eendracht zien te ver-
sterken. De kopjes mogen absoluut
niet gaan hangen. En wat nog het be-
langrijkste is: je moet geen schrik
krijgen om te winnen.”
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