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Scherpschutter Masterson leidt Aris naar de zege
Leeuwarders verslaan Weert en grijpen derde zege van seizoen
Leeuwarden Aris kent een goede start van het basketbalseizoen, want de zege op Weert van zaterdag (75-69) betekende de derde winst in vier duels. Alleen van
landskampioen Donar uit Groningen werd tot dusverre verloren. Ruimte voor verbetering is er echter genoeg, volgens coach Tony van den Bosch. ,,We mogen
onszelf niet hoger aanslaan dan dat we daadwerkelijk zijn. Zeker niet in een fase als nu, waarin we onbemand zijn.”

Want met het ontbreken van de geblesseerde guard Jonathan Williams en de eerder deze week vertrokken forward Bjorn de Vries, had Van den Bosch acht
spelers die hij kon gebruiken in het eigen Kalverdijkje. Een wedstrijd die op en neer ging, getuige de 29 keren dat de voorsprong in de wedstrijd van team
wisselde. ,,Maar er leek sprake van onderschatting in het team”, bromde de Belgische oefenmeester. ,,Terwijl je er zo voor waarschuwt in de bespreking. De
jongens knikken wel van ‘ja’, maar ik kan niet zien wat er in hun hoofden omgaat.”

Een gat slaan met de bezoekers uit Limburg lukte Aris maar niet in de eerste drie kwarten. Het moest zich in het derde kwart zelfs terugknokken van een
achterstand van negen punten. Maar aan de hand van guard Nick Masterson kwam alles toch nog goed. Hij stond op toen zijn ploeg hem nodig had en met een
torenhoog schotperentage van 78,6 procent (elf van de veertien schoten waren raak) wees hij Aris de weg. ,,We hebben een schitterende Masterson gezien”,
jubelde Van den Bosch. ,,Dit is de man op wie we kunnen vertrouwen.”

Eerste klap
De 22-jarige Amerikaan begint zich steeds meer te laten zien in het shirt van Aris. ,,Ik werd naarmate het duel vorderde wat losser in mijn spel en ging ook
agressiever spelen. Als team deden we dat niet goed in de eerste helft, ook al hamerde de coach er de hele week op. We lieten Weert de eerste klap uitdelen,
gelukkig konden we het herstellen.”

Het gemis van Williams is te merken voor Masterson, die goed in de gaten wordt gehouden door de tegenstanders. Deividas (Kumelis, red.) doet het goed, maar
met Williams erbij kan het alleen nog maar beter worden. Het haalt ook weer wat druk bij mij vandaan. Het schot viel vanavond, dus dat geeft vertrouwen.”

Maar de vrije worpen vielen niet (nul uit twee), in tegenstelling tot zijn springschoten. ,,Houd maar op”, mopperde de Amerikaan. ,,Daar heb ik nog nooit eerder
last van gehad. Het is iets mentaals, ik weet anders ook niet hoe het komt. Misschien moeten we maar een verdediger voor mijn neus zetten bij een vrije worp.”

Aris - Weert 75-69 (17-17, 16-17, 28-25, 14-10). Scores: Masterson 25, Kinney 17. Rebounds: Kumelis 8, Kinney 7. Assists: Kumelis 8.

 


