
Aris loopt averij op in Den Helder en raakt 
achterop 

Leeuwarders schieten zichzelf vanaf vrije worplijn in de 
voet 

Den Helder Het gevoel was goed bij Aris, na de zege op Rotterdam van vorige week zaterdag (90-
79). Met vertrouwen reisde het af naar Den Helder, om daar tegen de Suns een achterstand van 
twee punten goed te maken. Het liep eventjes anders voor de mannen van Aris-coach Tony van 
den Bosch, die na een nederlaag van 76-66 het gat met de Noord-Hollanders zagen groeien naar 
vier punten. Zo moest Aris een week na een cruciale zege weer even pas op de plaats maken. 

Het betekent dat van de tien ploegen in de eredivisie Aris nu op een zevende plaats staat. 
Aangezien er acht ploegen zich plaatsen voor de play-offs aan het einde van het reguliere seizoen, 
hoeft dat nog niet meteen reden voor paniek te zijn. Maar het verschil met Amsterdam en Weert, 
de twee ploegen onder de streep, is slechts vier puntjes. ,,We willen dit jaar hoger eindigen dan 
vorig seizoen”, sprak Van den Bosch voor aanvang van het seizoen nog uit. Toen werden de 
Leeuwarders zesde van de toen nog negen ploegen in de eredivisie met twintig punten uit 32 
duels. Nu, met tien uit achttien, presteert het gemiddeld gezien slechter dan vorig jaar. Leverde 
een duel in het seizoen 2017/2018 gemiddeld 0,62 punten op per duel, nu zijn dat er 0,55. 

De reden is bekend. Ten tijde van de uitspraak zag de selectie van de Belgische oefenmeester er 
nog heel anders uit. Een blessure (de Amerikaan Jonathan Williams), heimwee (de Braziliaan 
Leonardo Eltink) en onenigheid (Björn de Vries) bepaalden de eerste seizoenshelft. Inmiddels heeft 
Aris de selectie vrijwel rond met de komst van Craig Osaikhwuwuomwan en Anderson, en met de 
spelers die er nu zijn, gaan de Leeuwarders het seizoen afmaken. Het seizoen begon in feite pas 
toen Darian Anderson op 3 januari speelgerechtigd werd. 

Kaakstoot 

Zaterdag liep het in Den Helder de hele wedstrijd achter de feiten aan. Teleurstellend in een 
wedstrijd om plek zes, maar met een paar nieuwe gezichten wel begrijpelijk. In wat werd 
omschreven als een ‘zenuwachtig’ potje basketbal, schoten beide ploegen beneden niveau. Met het 
ingaan van de rust keken de Leeuwarders tegen een achterstand van tien punten aan (43-33). De 
eerste kaakstoot van de avond die Den Helder uitdeelde. 

Als een straatvechter knokte Aris zich terug in het duel en ineens was het na rust weer 52-50. Met 
het benutten van wat vrije worpen had de ploeg van Van den Bosch de leiding kunnen nemen, 
maar ook de ‘gratis punten’ werden niet gepakt. Den Helder, dat voor zaterdag twee zeges op rij 
boekte, liet het niet verder komen en zette de goede vorm door en won met 76-66. Voor Aris blijft 
het nog eventjes zoeken. 

 


