In de schaduw van de Kuip boekt Aris recordzege
Leeuwarders walsen over Rotterdam heen met 57-103
Van onze sportredactie
Rotterdam Aris heeft zaterdagavond uitstekende zaken gedaan door op
bezoek bij Rotterdam een overwinning te boeken. Dat ging niet in de laatste
plaats op een der mate overtuigende wijze, dat het erop lijkt dat Aris met het
oog op de in aantocht zijnde playoffs steeds beter begint te draaien. Een week
geleden was er de waarschuwing tegen Zwolle en ook tegen Dordrecht ging
het net mis. Maar zaterdag vielen alle puzzelstukjes op het juiste moment in
elkaar. Bij Rotterdam betekende de zege van Aris het directe ontslag van
trainer Richard den Os.
Coach Tony van den Bosch lijkt zijn beste formatie nu gevonden te hebben en
na de twee duels met Zwolle en Dordrecht ook de juiste snaar gevonden te
hebben. Met David Michaels, Craig Osaikhwuwuomwan, Nick Masterson,
Darian Anderson en Griffin Kinney in de basis, schoot Aris uit de startblokken
en nam het binnen een mum van tijd een ruime voorsprong van 2-15. Positief
was dat scherpschutter Nick Masterson zijn oude vorm weer hervonden lijkt
te hebben. Een week eerder kreeg hij nog kritiek van Van den Bosch over zijn
verdedigende intensiteit. ,,Nick speelt onbewust te veel voor zijn statistieken,
niet voor het team”, waren de woorden van de Belgische trainer een week
geleden. ,,Hopelijk zijn de ogen nu geopend.”
Zaterdag antwoordde Masterson op gepaste wijze, door liefst 27 punten te
scoren. Daarbij schoot hij 80 procent van zijn driepunters raak (vier uit vijf).
Ook onder het bord bewees hij zijn waarde met zeven rebounds. Een andere
grote meneer was Darian Anderson. De pointguard kwam tot 24 punten en
voegde daar eveneens vier assists aan toe.
Illustratief
Een overwinning van Aris leek na het derde kwart met een voorsprong van 26
punten (40-66) niet meer in gevaar te komen, maar een vierde kwart waarin
de Leeuwarders 38 punten scoorden zag niemand aankomen. Illustratief voor
de chaos bij Rotterdam en de scherpte bij Aris was een vrije worp-situatie in
de slotfase. Darian Anderson miste een bonus vrije worp, maar de twee
Rotterdammers onder de basket gingen niet in op de rebound. Zij dachten dat
er nog een tweede vrije worp zou komen. Het leverde de Friezen, die één man
in de rebound hadden, nog eens twee punten op. Aris passeerde de honderdpuntengrens. Eindstand 57-103.
De score was een verbetering van de grootste zege in de historie van Aris. Die
dateerde uit 2010, toen de Leeuwarders op bezoek bij Zwolle met een verschil

van dertig punten wonnen (55-85). Tevens was er tot zaterdag nog nooit een
Aris-speler geweest die in één kwart negentien punten scoorde. Masterson
slaagde daar zaterdag in de schaduw van voetbalstadion De Kuip van
Feyenoord wel in en daarmee heeft hij een clubrecord in handen.
Het was al met al een feestelijke avond voor Aris, dat twee punten uitliep op de
Rotterdammers. De play-offs zijn daarentegen nog aller minst zeker en de
komende weken zal Aris er nog wat punten bij moeten zien te sprokkelen.
Over acht dagen komt directe concurrent Den Helder op bezoek en die
wedstrijd moet gewonnen worden, om in een goede uitgangspositie te komen.
Daarna zijn er nog acht duels te spelen tot het einde van het seizoen. Maar de
vorm lijkt gevonden.
Rotterdam - Aris 57-103 (10-27 15-15 16-23 16-38). Scores Aris: Masterson
27, Anderson 24. Assists: Anderson 4. Rebounds: Kinney 9, Masterson 7.
Turnovers: Kumelis 5.

