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Aris met opgeheven hoofd uit play-offs
Het seizoen van Aris zit erop. Het
beslissende play-offduel met Leiden werd
zaterdagavond verloren, vooral vanwege
een bijzonder slechte tweede helft: 66-55.
Toch heerst er vooral trots en biedt het
resultaat perspectief voor komend seizoen.
Nathan Sprey

Leiden | In de reguliere competitie
won Aris geen enkele wedstrijd van
een ploeg bij de beste vier, donderdag
gebeurde dat voor het eerst in de
play-offs met Leiden (64-56). Twee dagen daarvoor liet de formatie van Tony van den Bosch de nummer drie uit
de Eredivisie nog ontsnappen (85-77).
Het was een beloning voor de aardige

opmars, ingezet sinds David Michaels binnenliep en zich weer meldde bij Aris, de club met wie hij in 2013
nog de finale haalde.
Het begin van een nieuw sprookje
werd geschreven. Michaels blonk in
de twee eerdere wedstrijden al uit en
kreeg eerder in Leiden hulp van Jeroen van der List, twee dagen later
was ook Niels Bunschoten in vorm.
Maar bij het allesbeslissende duel
kon er naast Michaels - die overigens
wel een aantal foutjes maakte - niet

nóg een speler opstaan. De forward
was verantwoordelijk voor vijf van de
eerste tien punten, die Aris aan de 410 voorsprong hielp. Hoe moeizaam
de competitie soms ook verliep, in de
play-offs hoef je maar even te stunten. ,,Of je nou met dertig punten
wint of met één, uiteindelijk maakt
dat niets uit”, wist captain Stefan
Mladenovic.
Een puntje
Met een tweepunter en een hele verre driepunter hield de aanvoerder
Aris samen met Michaels aan de goede kant van de score, een voorsprong
die in de rust nog terecht op de borden stond (34-38). Maar in de laatste
twintig minuten werd het duel compleet uit handen gegeven. De Leeuwarders hadden totaal geen antwoord op de zone-verdediging van de
thuisploeg, in het derde kwart kwam
het tot slechts één (!) punt (een vrije
worp van Mladenovic). Een 51-39 was
het resultaat. ,,We gingen in de aanval te snel spelen, misschien wel op-

gejut door de geweldige sfeer in de
hal”, zag coach Van den Bosch.
Het was aan gemiste vrije worpen
van Leiden te danken dat het duel
nog enigszins spannend bleef. Maar
ook toen Aris het laatste deel nog iets
beter verdedigde, kwam het amper
dichterbij. Na vier rake vrije worpen
van Worthy de Jong was het seizoen
van Aris definitief ten einde. Een wisselend jaar, waarin Van der List en
Michaels belangrijke kwaliteitsimpulsen bleken. Met hen werd de laatste maanden de weg omhoog ingezet,
met tweeënhalf uitstekende wedstrijden als resultaat. ,,Maar als je
met Leiden mee wilt, hadden dat er
drie moeten zijn”, wist Van den
Bosch. ,,Uiteindelijk komen we net
een stapje tekort om Leiden onder de
knie te houden. Maar de doelstelling
(play-offs halen) hebben we gehaald,
dus ik ben niet ontevreden.”
Komend seizoen krijgt Aris met de
Dutch Windmills uit Dordrecht een
nieuwe concurrent in de Eredivisie,
zij worden de tiende ploeg komend

jaar. Van den Bosch is van plan om
door te bouwen, al is het gezien alle
eenjarige contracten in Leeuwarden
afwachten wie er komend jaar op de
vloer staan. ,,Ik ben heel trots op het
team, de technische staf, organisatie
en op deze prestatie”, liet Mladenovic
weten. Veel meer zat er volgens hem
niet in. ,,Zeker als je ziet waar we vandaan komen. In het begin van dit seizoen hebben we hier met 85-55 verloren. Als team en organisatie hebben
we echt een stap voorwaarts gemaakt. We hebben er een echte serie
van gemaakt, daar ben ik trots op.”
Met de stappen die Aris heeft gezet en de beleving die het drieluik losmaakte - getuige ook de meegereisde
aanhang van Aris - kan Van den Bosch
verder. Met wie en in welke hoedanigheid is nog niet duidelijk. De missie wel: het in de play-offs in elk geval
twee kwarten langer volhouden.
Leiden - Aris 66-55 (16-14 ,18-24, 17-1, 15-16).
Scores Aris: Michaels 13, Blackman 10. Rebounds: Van der List 10. Assists: Blackman 5.
Turnovers: Michaels 4.

Teleurstelling bij David Michaels (l) en Jeroen van der List, nadat ze net zijn uitgeschakeld in de play-offs door Leiden. Een zwak derde kwart, met maar één punt in tien minuten, deed de
Leeuwarders uiteindelijk de das om. Want een stunt tegen Leiden behoorde zeker tot de mogelijkheden. Foto: Orange Pictures.

