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Er zit toch nog leven in Aris
FREDERIK BIERLING

LEEUWARDEN Het was dood katoen
bij Aris, maar zaterdagavond toon-
de het team toch karakter en vloer-
de bijna koploper Leiden.

ARIS LEEUWARDEN 64
LEIDEN 66

Spanning tot de laatste seconde, het
was weer eens wat anders voor de ze-
ker niet verwende Leeuwarder bas-
ketbalfans. En als het laatste schot
van Stefan Mladenovic wel door de
ring was gegaan, was het zelfs feest
geweest in het Kalverdijkje.

Zo’n ontknoping had niemand
verwacht, helemaal niet na de stroe-
ve start van Aris. Het duurde liefst
vier minuten voordat Valentijn Liet-
meijer aanvallend de ban brak: 2-11.
Werd dit weer een afstraffing? Werd
het toch al asgrauwe seizoen nog
een stukje somberder? Zat er weer
een dodelijke analyse van coach To-
ny Van den Bosch aan te komen
waarin de spelers verbaal aan stuk-
ken werden gereten?

Niks van dit alles. De Leeuwarders
wierpen zich in de strijd, knokten
voor elke meter en bezorgden de on-
geslagen koploper een lastige
avond. Langs de lijn liep Van den
Bosch zich letterlijk de blaren op de
voeten (want: nieuwe lakschoenen)
bij het aanvuren van zijn mannen.

Hij deelde naderhand zelfs com-
plimenten uit. Met name Leroy Pe-
terson en Valentijn Lietmeijer kre-
gen lof toegezwaaid omdat ze ,,schit-
terend verdedigd’’ hadden. Diezelf-
de Lietmeijer was eerder in het
seizoen nog stevig aangepakt door
Van den Bosch. ,,Maar hij heeft het

goed opgepakt en startte vandaag
zelfs.’’

Op Peterson had de coach al lan-
ger verdedigend niets aan te mer-
ken, maar aanvallend bracht hij te
weinig. Zaterdag was de Stienser
goed voor negen punten en kreeg
ruim 26 minuten speeltijd. Meer
goed nieuws voor Aris: de tot zater-
dag tegenvallende Amerikaan Nate

Kratch scoorde een double-double;
hij werd topscorer met zeventien
punten en pakte ook nog eens twaalf
rebounds. De meeste punten maak-
te hij na rust toen hij eindelijk ook
met bravoure ging aanvallen.

,,Kratch scoorde voor rust niet
veel, maar pakte wel belangrijke re-
bounds’’, sprak Van den Bosch. ,,Dan
haal ik hem er niet af. Ik laat mijn
vechtmachines op het terrein
staan.’’ De centers Meshack Lufile en
Nathaniel Musters kwamen niet in
het stuk voor. In het geval-Lufile zet-
te de medische staf het sein op rood
(Van den Bosch: ,,Fysiek niet in orde,
kleine blessures door hetzelfde rug-

Coach Van den
Bosch: Ik laat mijn
vechtmachines op
het terrein staan

probleem als vorig jaar’’), Musters
zette zichzelf buitenspel. Het gemak
waarmee hij de Leidse center Clay-
ton Vette liet lopen, bezorgde hem
een enkele reis reservebank.

De boodschap van de coach lijkt te
zijn doorgedrongen tot de groep.
Wie zich niet volledig geeft, doet

niet mee. De uitspraak ‘Desnoods
speel ik met vier man’ is geen groot-
spraak van de Vlaming.

,,Met deze vechtlust en defensieve
mentaliteit kunnen we het ieder
team moeilijk maken’’, stelde Leroy
Peterson. ,,Wat er is veranderd? Ik
denk een mindset-switch. We heb-
ben tegen elkaar gezegd dat we veel
harder moeten gaan. We hebben ook
heel hard getraind en elkaar op fou-
ten gewezen. We hadden deze goede
wedstrijd graag willen aftoppen met
winst, maar dat is helaas niet ge-
lukt.’’

Met dank aan sterspeler Worthy
de Jong (23 punten) kwamen de Lei-

denaren met de schrik vrij. Aris mis-
te in de slotfase een paar open scho-
ten, kwam door een drietje van Mla-
denovic toch weer bijna langszij (64-
65) en kreeg op 64-66 met nog elf se-
conden op de klok de laatste aanval.
Captain Mladenovic nam zijn ver-
antwoordelijkheid, maar zag zijn
schot eindigen op de ring.

Zaterdag krijgt Aris een nieuwe
kans op de eerste thuiszege als Am-
sterdam op bezoek komt. Peterson:
,,Dat moet ’m worden. Amsterdam is
statistisch gezien iets minder dan
Leiden. Als we deze energie blijven
geven, wordt het een leuke wed-
strijd.’’

Emile Blackman (links) dunkt voor Aris, terwijl Clayton Vette te laat komt. FOTO HENK JAN DIJKS


