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‘Big shot’ Tamasauskas dompelt Aris in rouw
FREDERIK BIERLING

LEEUWARDEN Een lichtpuntje na de
nederlaag tegen Rotterdam: Aris
maakt nog steeds kans om de play-
offs te halen.

ARIS 80
ROTTERDAM 81

De Leeuwarders staan nu zevende,
terwijl alleen de eerste zes naar de
play-offs gaan. In de weken van de
waarheid ging het voor Aris echter
mis tegen directe concurrenten Am-
sterdam en Rotterdam. Verdien je
het dan nog om in de play-offs te
spelen?

,,Als wij onze laatste twee wed-

strijden winnen, dan verdienen we
het zeker’’, vond powerforward Ali
Fraser. ,,Vooral als we winnen van
Zwolle. Maar feit is dat we onszelf in
een lastige positie hebben gema-
noeuvreerd. Wat vandaag het ver-
schil maakte? Zij waren in de re-
bound sterker (Rotterdam pakte 18
aanvallende rebounds, red.) en
maakten belangrijke schoten. Voor-
al het laatste was een big shot.’’

Dat schot kwam drie seconden
voor het eind uit de handen van Vai-
das Tamasauskas, die tot dan slechts
één drietje had gescoord uit vijf po-
gingen. Nadat Javier Duren Aris met
een afstandsschot op 80-78 had ge-
zet, richtten de Leeuwarders zich
verdedigend met name op de Rot-
terdamse topscorer La’Shard Ander-

son en op de schutters Ties Theeuw-
kens en Stefan Mladenovic. Het plan
slaagde redelijk, maar Anderson
wist de bal toch bij Tamasauskas te
krijgen die een van de belangrijkste
schoten uit zijn loopbaan maakte.

Aris had vervolgens nog een mi-
nuut – de duur van de time-out – om
iets leuks te bedenken en drie secon-
den om het uit te voeren. Het eerste
slaagde, het tweede niet. Game over.

Fraser had flink de pest in na de
verliespartij. De 23-jarige Schot heeft
zijn draai gevonden en wordt met de
week belangrijker voor het team.
Gisteren was hij goed voor 18 pun-
ten en 9 rebounds in 32 minuten. Nu
hij fit is, wil hij graag nog even langer
doorspelen.

,,In de laatste anderhalf jaar heb ik

twee knieoperaties ondergaan. Zo’n
verschrikkelijke tijd gun ik nie-
mand. Toen ik hier kwam, was ik
niet lichamelijk niet op mijn gebrui-
kelijke niveau. Ik was vooral bezig
met terugkomen en dacht in het be-
gin aan wat er mis kon gaan. Nu gaat
het stukken beter. Hopelijk komen
we alsnog in de play-offs.’’

Coach Klaas Stoppels en assistent
Nanne Klompstra staan nu voor de
taak de spelers geestelijk op te lap-
pen. ,,We moeten ze mentaal bij el-
kaar rapen en zorgen dat we klaar
zijn voor Weert’’, aldus Stoppels.
,,Dit was enorm zuur. We hebben
met een goede intensiteit gespeeld
en namen in het derde kwart zelfs
een ruime voorsprong (60-51, red.).
Maar een team als Rotterdam met

aardig wat ervaring raakt daar niet
van in de war. Wij wel. Wij komen ze-
ven punten voor en denken: oeh!
Dat is het verschil.’’

Mocht Aris donderdag de lastige
klip Weert omzeilen en mocht Rot-
terdam tegelijkertijd verliezen van
Zwolle, dan moeten de Leeuwarders
zaterdag ook nog winnen van Zwolle
om Rotterdam in punten te passe-
ren. Stoppels: ,,We moeten hopen
dat Zwolle dan op een plek staat
waarbij ze niet meer omhoog of naar
omlaag kunnen. Ik zal dan even bel-
len met Herman (Zwolle-coach Her-
man van den Belt, red.) en zeggen
dat hij zijn starters maar even rust
moet geven. Het kan allemaal nog
steeds, maar de kansen zijn er na
vanavond niet groter op geworden.’’


