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Met knotsen tegen atoommacht
De winnaar van
Aris-Den Bosch
was snel bekend.
Voor Aris-coach
Tony Van den
Bosch voelde het
alsof zijn team
met knotsen te-
gen een atoom-
macht vocht.
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ARIS 48
DEN BOSCH 99
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De coach van de Leeuwar-
der basketballers berustte
zaterdag in zijn lot na de
oorwassing in eigen hal.

,,Ik kan de spelers niets verwijten.
Den Bosch is een titelkandidaat. Wij
spelen niet voor die spot. We hebben
een team voor de zesde plaats en we
staan op de zesde plaats. Ik maak me
hier niet al te druk om.’’

Dat doet hij wel over de blessure-
gevallen in zijn team. Pointguard en
captain Stefan Mladenovic draaide
wel de warming-up mee, maar
kwam niet in actie. Zijn enkel liet dat
niet toe. Hetzelfde gold voor Valen-
tijn Lietmeijer, die in zijn burger-
kloffie op de bank zat. Botkneuzing
en beschadigd kraakbeen in de en-
kel. Niels Bunschoten speelde on-
danks liesklachten wel, terwijl ook
Deividas Kumelis op karakter de
strijd aanging. ,,Hij heeft een enor-
me waterblaas op de buitenkant van
zijn voet’’, aldus Van den Bosch. ,,Dat
vocht moet eruit.’’

De coach gaat in gesprek met de
medische staf om te kijken of het ge-
nezingsproces van de gekwetste spe-
lers kan worden versneld. Dagelijkse
behandeling blijkt lastig. ,,We heb-
ben een geweldige kinesist, maar die
zit tot over zijn oren in het werk in
het MCL.’’

Wil Aris competitief zijn en vol-
doen aan de doelstelling – play-offs
halen – dan is een fitte selectie nood-
zakelijk. Zaterdagavond speelde de
coach grotendeels met een zes-
mansrotatie, waarbij Leroy Peterson
de volle veertig minuten speelde.
Tot overmaat van ramp werd top-
scorer Emile Blackman twee minu-
ten voor rust uit het veld gestuurd.

De Amerikaan werd een aantal ke-
ren stevig aangepakt, onder anderen
door Nick Oudendag, en verloor
tweemaal zijn zelfbeheersing. Van
den Bosch nam het hem niet kwalijk.
,,Als je zo gepakt wordt iedere keer is
het logisch dat je emotioneel rea-
geert. Ik kan die frustratie begrijpen.
Oudendag had van het terrein ge-
stuurd moeten worden, maar wat hij
deed zag het dreamteam niet.’’

Had Aris het mét Blackman al
moeilijk (ruststand 28-51, elf keer
balverlies), zonder de Amerikaan
werd de tweede helft helemaal een
formaliteit. Van den Bosch gaf de
jonkies Sven Lemke en Nathanael
Thomas meer dan zeven minuten
speeltijd en ook zijn collega Silvano
Poropat had oog voor zijn bankspe-
lers. Mede daardoor bleef Aris een
grotere afstraffing bespaard.

De zoemer kwam als een verlos-
sing voor Aris. Leroy Peterson, top-
scorer met 17 punten, erkende dat
het niet prettig is om nog twee kwar-
ten te moeten spelen terwijl je weet
dat het al over is. ,,Als je mensen
mist, moeten anderen opstaan. Dat
is niet gelukt. Met het vertrek van
Emile werd het alleen maar lastiger.
Voor mij persoonlijk was dat een
kans om op te staan, maar het mocht
helaas niet baten. Maar goed, we
moeten positief blijven; we staan
nog steeds zesde.’’

Om op die plaats te blijven, zal het
spel echter beter moeten. Minder
balverlies (23 keer) zou al heel veel
schelen. Van den Bosch had er ook
op gehamerd in zijn voorbespre-
king, maar veel hielp dat dus niet.
,,Vier ballen verdwenen zelfs in de
tribunes’’, stelde Van den Bosch.
,,Volgens mij is dat een wereldre-
cord.’’ Lachend: ,,Ik heb altijd ge-
zegd: ‘Als ik Aris verlaat wil ik iets
achterlaten’. Nou, dat is gelukt.’’
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Fel duel tussen Aris-speler Sven Lemke (in het wit) en Bosschenaar Kevin Bleeker. FOTO DIJKS FOTOGRAFIE


