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Blackman schiet
Aris in de zoemer
naar cruciale zege

• Zege op Amsterdam is goed
begin van belangrijke week

Leeuwarden | Een onvervalst schot
in de zoemer bracht de basketballers
van Aris Leeuwarden op de valreep
nog een cruciale overwinning opAm-
sterdam. Daarmee trapte de ploeg
van Tony van den Bosch een belang-
rijke week, waarin tegen drie directe
concurrenten in de strijd om een
play-offplaats wordt gespeeld, op een
juiste wijze af. De Amerikaan Emile
Blackman was de gevierde man.

Want met nog twee seconden op
de klok en een 68-67 achterstand
voor Aris, bepaalde Van den Bosch
dat hetmet eenuitbal in het voordeel
voor Aris aan de Amerikaanse spel-
verdeler was om de wedstrijd tot een
goed einde te brengen. Hij speelde
zich knap vrij, penetreerde de cirkel
in en met een lay-up schoot hij Aris
op een 69-68 voorsprong. Daarbij
werd er ook nog een overtreding ge-
maakt door de Amsterdammers,
waardoor het zelfs nog 70-68 werd.

Het was de ontknoping van een
duel tussen tweeploegendie zeer aan
elkaar gewaagdwaren. Zoals de stand
op de ranglijst vooraf al verklapte.
Amsterdamstondopplekzes, die aan
het einde van het seizoen recht geeft
op deelname aan de play-offs. Aris op
plek zeven, twee punten achter de
Amsterdammers. Van den Bosch kon
twee van blessures teruggekeerde
spelers verwelkomen met Valentijn
Lietmeijer en Stefan Mladenovic.

Vrijdag ontbraken ze nog, gisteren
waren ze nodig. Het gaf de Belgische
oefenmeester weer de mogelijkheid
om in bepaalde fases van het duel
spelers rust te gunnen, om de krach-
ten te sparen voor later in het duel.

De Leeuwarders begonnen sterk
en namen een voorsprong van tien
punten,maarmet het ingaan van het
tweede kwart hadden de bezoekers
die achterstand alweer tenietgedaan.
Zo ontliepenAris en Amsterdam zich
in het hele bedrijf elkaar niet veel.
Sloegen de bezoekers een gaatje, dan
dichtte Aris deze weer. Liepen de
Leeuwarders eventjes uit, dan toon-
den de Amsterdammers veerkracht.
Vooral Jeroen van der List toonde gis-
teren waarom hij eerder dit seizoen
werd overgenomen van Weert. Als
enige Aris-speler raakte hij in de dub-
bele cijfers met zeventien punten en
twaalf rebounds. Dankzij de schot-
kracht van Nate Kratch, die vier drie-
punters maakte, bleef Aris goed
draaien.

Het maakte de ietwat mindere
avond voor David Michaels, vrijdag
nog de beste tegen Leiden met twin-
tig punten en twaalf rebounds, onge-
daan. Het voordeel van twee extra
spelers op de bank pakte goed uit
voor Aris, datwoensdag opnieuw een
belangrijk duel speelt met Weert.
Met een goed gevoel kan het toewer-
ken naar dit duel.

Aris - Amsterdam 70-68 ((21-21, 15-14, 20-
20, 14-13). Scores Aris: Blackman 18, Van der
List 17, Kratch 14. Assists: Mladenovic 3, Ku-
melis 3, Michaels 3. Rebounds: Van der List
12, Michaels 5, Kratch 5.


