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Aris put vertrouwen voor de ‘maart-gekte’
• Lietmeijer keert waarschijnlijk

tegen Rotterdam weer terug

Nathan Sprey

Den Bosch | Voor de vierde keer (!)
sinds de jaarwisseling speelde Aris
Leeuwarden tegen Den Bosch. Nadat
het midweeks met pijnlijke cijfers
werd uitgeschakeld in de beker en
ook in de competitie de nederlagen
tegen Den Bosch hoog uitvielen, was
het zaterdagavond in de eredivisie
eindelijk een stuk beter. Volgens
coach Tony van den Bosch heeft hij
bij zijn ploeg een gevoelige snaar ge-
raakt. Punten leverde dat overigens
nog niet op: 90-79.

,,Ik heb deze week een hele dag

uitgetrokken ommet de spelers indi-
vidueel een gesprek te houden”, be-
gon Van den Bosch na de nederlaag.
,,Iedereen weer op dezelfde pagina
krijgen. Januari was een zware
maand met wedstrijden tegen de
nummers één en twee. Dat vreet aan
het zelfvertrouwen en aan het ver-
trouwen in de coach en organisatie.
Dat wilde ik rechtzetten. Daarnaast
moesten de spelers van losers weer
‘believers’ worden.”

Ondanks een snelle 7-0 achter-
stand uit de handen van Mike Miklu-
sak - Aris kende hem nog van afgelo-
pen woensdag toen hij topscorer
werd met 25 punten - speelden de
Leeuwarders met meer bravoure dan
in de weken daarvoor. Emile Black-
man, hijwaswederomerg belangrijk
voor de Leeuwarders, schoot zijn

ploeg meteen dichterbij (9-6). ,,De
spelerswarenweerhongerig. De laat-
ste weken waren we als parachute-
springers zonder parachute. Maar
door de gesprekken en eenhogere in-
tensiteit hebbenwe ze een parachute
gegeven”, sprak een tevreden Van
den Bosch.

Tegen de nummer twee van de
competitie moest Aris, dat in de pau-
ze 43-32 achterstond, weliswaar tel-
kens in de achtervolging, maar met
succes. Het derde kwart werd zelfs
ruim gewonnen (20-28), waardoor
Aris niet alleen op 63-60 kwam, ook
had het daarmee al meer punten ge-
maakt dan indedrie eerdere ontmoe-
tingen van dit jaar in de hele wed-
strijd. Punten leverde het uiteinde-
lijk niet op, want nadat Jeroen van
der List in de eindfase een opgelegde

kans miste, was het slotakkoord op
84-77 voor toch voor de ploeg uit Den
Bosch.

Belangrijke schakel
Toch straalde Aris weer enigszins na
de zes nederlagen in het nieuwe jaar.
Dat doet het bovendien nog altijd
zonder de geblesseerde Valentijn
Lietmeijer. VandenBosch: ,,Hij is een
heel belangrijke schakel, ook buiten
het veld. We hopen dat hij er tegen
Rotterdam (over twee weken, red.)
weer bij kan zijn. Hij is met Stefan
Mladenovic en Van der List de enige
ervaren speler. Ik snapniet datValen-
tijn bij andere clubs weg moest, voor
ons is hij zeker van grote waarde."

Met de goede wedstrijd tegen Den
Bosch, de terugkeer van Lietmeijer
en het feit dat van de komende zeven

duels er zes in eigen huis zijn, gloort
er eindelijk weer een beetje licht aan
de horizon voor Aris. De ploeg van
Van den Bosch is vastbesloten om de
zesde plaats in de competitie, die
rechtgeeft op deelname aan de play-
offs, te verdedigen. ,,Maar ik win lie-
ver met slecht spel, dan zoals tegen
Den Bosch verliezen met goed bas-
ketbal”, lachte de coach als een boer
met kiespijn. Van den Bosch hoopt
door de vele thuisduels in maart op
March Madness voor Aris, de ‘maart
gekte’ - een termuithetAmerikaanse
basketbal. In dat kader gaf het duel in
Den Bosch in elk geval het broodno-
dige vertrouwen.

ScoresAris:Emile Blackman32, Jeroren van
der List 13, Nate Kratch 10, Deividas Kumelis
9, Stefan Mladenovic 8, Leroy Peterson 5,
Niels Bunschoten 2.


