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Aris terug bij af na wanprestatie
Zelden was een
wedstrijd van Aris
zo’n bezoeking als
zaterdag tegen
Weert. Het Leeu-
warder team le-
verde een wan-
prestatie.

ARIS 73
WEERT 76

FREDERIK BIERLING

December moest dé maand
worden voor Aris. Met
drie wedstrijden tegen
zwakke broeders en een-

tje tegen Zwolle moest er geoogst
worden. Dat Aris in november nog
twee keer tegenover landskampioen
Donar stond, was een voordeel, ver-
wachtte coach Tony Van den Bosch.
Hij hoopte dat zijn spelers zich een
beetje zouden optrekken aan het ni-
veau van de Groningers en zodoen-
de in december als de brandweer
zouden gaan.

Dat viel even tegen. Niet de profs
van Aris, maar de Nederlandse talen-
ten van Basketball Academie Lim-
burg – Weert dus – vergden het uiter-
ste van zichzelf. Op het Leeuwarder
parket lieten zij zien wat teambas-
ketbal is en gaven tegelijkertijd een
lesje in werklust en opofferingsge-
zindheid.

Aris stond erbij en keek ernaar. De
spelers die elkaar deze week op de
training figuurlijk naar het leven
stonden, misten nu een over-mijn-
lijk-mentaliteit. Op basis van indivi-
duele kwaliteiten stond de thuis-
ploeg na het eerste kwart nog voor
(17-12), maar daarna ging het van
kwaad tot erger.

Aris speelde verkrampt, getuige
ook de talloze airballs, ballen die niet
eens bij de ring in de buurt kwamen.
Bij rust stond Weert – dat tot zater-
dag slechts één potje had gewonnen
– volkomen verdiend een puntje
voor: 29-30.

Van den Bosch was laaiend en had
het liefst ‘de pantoffels zelf weer

aangetrokken’. Hij posteerde basis-
krachten als Stefan Mladenovc en Je-
roen van der List op de bank en zag
in het derde kwart iets van vechtlust,
met name bij Deividas Kumelis. De
Litouwer loodste zijn team weer
naar een voorsprong (38-34) en het
wachten was op het moment dat
Aris eindelijk zou beginnen.

Vergeefs. Aris bleef volharden in
gestuntel en verspeelde in de slotfa-
se ook een 60-54 voorsprong. Kume-
lis zat toen al met een enkelblessure
langs de kant, terwijl Mladenovic en
Niels Bunschoten zwaar in fouten-
last zaten. Het is dat Weert vele vrije
worpen miste, anders was het duel al
in reguliere speeltijd beslist.

‘Weert heeft
getoond wat jullie
op training tonen:
passie, hart, guts’

De wijze waarop Aris ontsnapte
en er mede door een drietje van Emi-
le Blackman een verlenging uit-
sleepte, was voor de fans het enige
hoogtepuntje. In de toegift van vijf
minuten bleef het hemeltergend
slecht wat Aris liet zien.

Kumelis zat zich te verbijten met
een zak ijs op zijn pijnlijke enkelgew-

richt, ook omdat de ploeg zonder
pointguard speelde na de vijfde fout
van Mladenovic. ,,In overtime zei ik
tegen de fysio dat ik weer kon spe-
len, maar dat mocht niet.’’

De Litouwer bevestigt dat het er
op de trainingen wel hard aan toe
gaat. ,,Maar dat is toch anders. Je
speelt altijd tegen dezelfde speler en
weet precies wat de ander doet. In
een wedstrijd niet. Maar het belang-
rijkste was dat we vandaag totaal
geen energie toonden. Hoe dat kan?
Ik weet het niet. Om eerlijk te zijn:
hun teamchemie was beter. Dat is de
belangrijkste reden dat we hebben
verloren.’’

Woensdag komt Den Helder op

bezoek, alweer een duel dat gewon-
nen dient te worden. ,,Den Helder
won vandaag van Zwolle. Het wordt
opnieuw een lastige wedstrijd, maar
elke wedstrijd is lastig voor ons.’’

Van den Bosch: ,,Ik heb tegen de
jongens gezegd: ‘Weert heeft ge-
toond wat jullie op training tonen:
passie, hart en guts. Maar jullie to-
nen het niet in de wedstrijd. Dat is
jullie probleem.’ Intensiteit, overga-
ve, dat moet je gebruiken, maar ik
zie dat niet Ik ben morgen waar-
schijnlijk weer hees en stijf, maar we
zullen rustig voort werken. Toch zal
er met kerst een mooi cadeau onder
de boom moeten liggen, want an-
ders halen we de play-offs niet.’’

Aris-coach Tony Van den Bosch weet het ook even niet meer. FOTO DIJKS FOTOGRAFIE


