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Met rug tegen de
muur houdt Aris
seizoen in leven

Leeuwarders verslaan directe
concurrent Amsterdam

Amsterdam | Aris heeft zaterdag-
middag uitstekende zaken gedaan in
de jacht op een plek in de play-offs.
De basketballers uit Leeuwarden ver-
sloegen directe concurrent Amster-
dam en dat deed het in de hoofdstad
van Nederland met overtuigende cij-
fers: 55-74. ,,Hetwas eenwedstrijd op
leven en dood”, zei Aris-coach Tony
van den Bosch. ,,Ik ben heel blij.
Want als je verliest, dan is het over.
We stonden met de rug tegen de
muur, maar nu ligt alles weer open.”

Sterker nog, Aris deelde een ge-
voelige tik uit aan de ploeg die Aris
plekje zes op de ranglijst over zag ne-
men. De felicitatie aan het adres van
Van den Bosch klonk voor de Belgi-
sche oefenmeester dan ook bijna als
Russisch. ,,Gefeliciteerd? Ik ken dat
woord bijna niet meer”, zei Van den
Bosch met een lach. ,,Met verjaarda-
gen hoor ik het nog wel eens, maar
veel vaker niet. Maar het werd wel
weer eens tijd. Anderszijds heb ik nu
ook het gevoel dat het nog niet voor-
bij is.”

Want Aris overtuigde. ,,We heb-
ben de wedstrijd gedomineerd”, zei
Van den Bosch. ,,De verdediging stak
goed in elkaar en ook onze schutters
kregen we aan het werk. Ik heb van-
daag een echt team aan het werk ge-
zien. De puzzelstukjes vielen op hun
plaats en de voorbereiding werd per-
fect uitgevoerd. Foutjes maken hoort

bij de sport, maar het gaat erom hoe
je daarmee omgaat. Foutjes kun je
herstellen als je karakter toont endat
deden we.”

Minder prettige beslissingen
Na twee zeges (79-73 en 70-68) en eenNa twee zeges (79-73 en 70-68) en een
verloren wedstrijd (82-76) tegen de
Amsterdammers was er een gering
onderling voordeel voor Aris Leeu-
warden van twee wedstrijdpunten.
David Michaels opende sterk voor de
Leeuwarders en mede dankzij hem
nam Aris na het eerste kwart een
knappe 14-22 voorsprong. Nate
Kratch toonde zijn waarde in het be-
gin van het tweede kwart, waarin
Aris uitliep naar een 28-39 voor-
sprong met het ingaan van de rust.
,,Het zit erwel in”, zei VandenBosch.
,,De jongens waren zich er goed van
bewust wat er op het spel staat en dat
erminder prettige beslissingen geno-
men moeten worden.”

Want bij een nederlaag zou er
worden ingegrepen. ,,Misschien dat
je dan wat buitenlanders naar huis
stuurt enmet jeugdgaat spelen.Maar
daar hoevenwe voorlopig niet bij stil
te staan. Er komen nog belangrijke
weken aan, maar dit is goed voor ons
vertrouwen.” De voorsprong vanAris
liep verder en verder uit tot de uitein-
delijke 55-74. De grootste zege van
het seizoen. ,,Nu is het aan ons om
geen stekenmeer te laten vallen”, al-
dus Van den Bosch.

Amsterdam - Aris 55-74 (14-22, 14-17, 9-17,
18-18). Scores: Michaels 23, Blackman 17. Re-
bounds: Kratch,Musters 8. Assists: Kumelis 7.


