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Aris laat het tegen
Den Helder flink
afweten en verliest

• Derde overwinning op rij op
directe concurrent blijft uit

Van onze sportredactie

Den Helder | Aris heeft zaterdag-
avond verzuimd om goede zaken te
doen in de strijd omde zesde play-off-
plaats. Vlak over de Afsluitdijk werd
met 69-66 verloren van directe con-
current Den Helder en daarmee sloot
het een belangrijke week af met
slechts twee overwinningen. Daar
waar drie het uitgangspunt was.

Aris behoudt wel de zesde plaats
op de ranglijst, maar zag Den Helder
de achterstand verkleinen tot vier
punten. Daartussen staat nog Am-
sterdam, voorwieAris eenweek gele-
den nog te sterkwas in eigen huis. De
Leeuwarders gaan in de volgende se-
rie duels op jacht naar de zogenoem-
de bonuspunten tegen de top vijf:
Den Bosch en Groningen thuis, Zwol-
le, Rotterdam en Leiden uit.

Aris kwam vroeg op een 8-2 ach-
terstand en moest zich terug knok-
ken in het duel. Dat lukte de ploeg
van Tony van den Bosch aardig en bij
aanvang van het tweede kwart be-
droeg de achterstand slechts een
punt (17-16). Dit was mede te danken
aanguardEmileBlackman,dienegen
punten voor zijn rekening nam.

Onder aanvoering van oud-Aris-
speler Tjoe de Paula nam Den Helder
in het tweede kwart afstand van de
Leeuwarders, ondanks dat de thuis-
ploeg net zo slordig was als Aris.

Liefst zeventien turnovers noteer-
den de Noord-Hollanders, tegenover
vijftien van Aris. De Leeuwarders de-
den te weinig met de bal en schoten
vooral van achter de driepuntslijn
niet bepaald met scherp. Maar drie
van de twintig pogingen vielen in de
basket.

Voorsprong
Door rake driepunters van Den Hel-Door rake driepunters van Den Hel-
der bleef het verschil zo rond de tien
punten schommelen, totdat Deividas
KumelisAris inhet derdekwart terug
in de wedstrijd bracht. In het vierde
kwartnamAris zelfs voorhet eerst op
deze avond de leiding en het was op-
nieuwKumelis die een sterke faseuit-
gedrukt zag op het scorebord. De spe-
ler uit Litouwen eindigde de avond
uiteindelijk met dertien punten.

Aris, dat op het gebied van twee-
punters wel goed scoorde en daar-
door in de wedstrijd bleef, zag dat De
Paula opnieuw het heft in handen
nam. Beide ploegen gingen in de slot-
minuten slecht om met de druk en
met nog zestien seconden op de klok
had Aris balbezit met een 67-66 ach-
terstand op het bord. Vorige week
zondag was het Blackman die in de
slotseconde de overwinning naar
Aris schoot, maar daar slaagde de
Amerikaan nu niet in. De rebound
was voor Den Helder en met twee
vrije worpen dompelde Quinterian
McConico Aris in rouw.

Den Helder - Aris 69-66 (17-16, 17-8, 20-24,
15-18). Scores Aris: Blackman 23, Kumelis 13.
Assists: Blackman 2, Kumelis 2. Rebounds:
Van der List 10, Mladenovic 5.


