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Aris laat Leiden
even schrikken
FREDERIK BIERLING

LEEUWARDEN Na de fraaie zege
op Den Bosch bleef gisteravond
een nieuwe stunt uit voor Aris.
ZZ Leiden was net iets te sterk in
het Kalverdijkje: 83-90.

Wie vooraf de hoop had dat Lei-
den de benen wilde sparen voor
de bekerfinale – zondag tegen
Den Bosch – kwam bedrogen uit.
Het team van Eddy Casteels
speelde het spel vanaf de eerste
seconde hard, ook omdat het met
het oog op thuisvoordeel in de
play-offs graag de koppositie be-
houdt in de eredivisie.

De voorgaande drie ontmoe-
tingen met Leiden verloor Aris
kansloos met 31, 24 en 30 punten
verschil. Even leek het erop alsof
daar een vierde veegpartij aan
toegevoegd zou worden. Na 9-9
liep Leiden eenvoudig weg bij
Aris en stond halverwege het
tweede kwart 23 punten voor (21-
44).

De enige interessante strijd die
op dat moment overbleef, was die
tussen beide topscorers van de
eredivisie, Javier Duren van Aris
en Worthy de Jong van Leiden.
Duren stond dit seizoen lang bo-
venaan, maar werd onlangs voor-
bijgestoken door international
De Jong.

Na gisteravond zijn de rollen
weer omgedraaid. De pointguard

van Aris raakte na die pijnlijke 21-
44 op dreef, overklaste De Jong in
scoren en nam tegelijkertijd zijn
team op sleeptouw. De Leeuwar-
ders herwonnen daardoor hun
zelfvertrouwen en kwamen punt-
je voor puntje dichterbij. Met een
driepunter bracht Duren - die een
persoonlijk record boekte met 37
punten - het verschil op 2 (62-64),
maar mooier dan dat werd het
niet. ,,Javier was bizar goed’’,
sprak coach Klaas Stoppels. ,,Hij
neemt de rest mee. Het was alleen
jammer dat we het eerste ander-
half kwart te veel respect voor de
tegenstander toonden. We speel-
den op dat moment zonder hart
en zonder vertrouwen.’’

Stoppels hield zijn spelers in de
rust voor dat dit duel met Leiden
een geweldige kans was om te la-
ten zien dat ze zich als team men-
taal hebben ontwikkeld. ,,Ik heb
ze een compliment gegeven voor
het laatste tweeënhalf kwart. Een
nederlaag voelt natuurlijk nooit
goed, maar dit zijn leermomen-
ten. We hebben nu 23 minuten
goed gespeeld. Dat moeten er te-
gen Donar 30 worden.’’

Dat uitduel wordt dinsdag ge-
speeld. Daarna volgen wedstrij-
den met Amsterdam, Rotterdam
en Weert. De strijd om de laatste
twee play-offtickets gaat tussen
Aris, Rotterdam en Amsterdam.
De Amsterdammers hebben op
papier het zwaarste programma.

Een duel tussen de beide topscorers van de eredivisie: Aris-speler Javier
Duren (links) en Worthy de Jong. FOTO HENK JAN DIJKS


