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Aris jaagt Den
Bosch toch
even schrik aan
FREDERIK BIERLING

LEEUWARDEN Met gepassioneerd
basketbal legde Aris zaterdag-
avond Den Bosch het vuur na
aan de schenen. Het was niet ge-
noeg voor een stunt.

ARIS 82

DEN BOSCH 90

Tot nu toe slaagden de mannen
van Tony Van den Bosch er niet in
een ploeg uit de top vijf beentje te
lichten. Met een beetje meer ver-
nuft, geluk en geloof had Aris za-
terdag de eerste bonuspunten
van het seizoen kunnen pakken.
Die stunt was zeer welkom ge-
weest voor de Leeuwarders, ook
al omdat concurrent Amsterdam
in Rotterdam wel punten pakte.

Van den Bosch lag daar niet
wakker van. Hij keek liever naar
zijn eigen team en prees de passie
van zijn spelers. Natuurlijk had
hij die passie graag ook een week
geleden gezien in Den Helder
waar Aris onnodig verloor, maar
zo denken heeft geen zin, doceer-
de de coach. ,,Dat is geweest. Dan
moet je Superman bellen om de
wereld terug te draaien.’’

De Vlaamse coach zag zijn
team uitstekend beginnen. Via
32-21 na het eerste kwart liepen de
Leeuwarder basketballers uit
naar 42-27, maar met een 9-0 run
brachten de gasten het verschil
bij rust op zes: 42-36. ,,In het twee-
de kwart zijn we op onze adem
getrapt’’, sprak Van den Bosch.
,,We misten natuurlijk een twee-
de pointguard. Dat is het grootste
probleem geweest vandaag.’’

Stefan Mladenovic, de tweede

spelverdeler, kampt met ham-
stringklachten, waardoor Deivi-
das Kumelis noodgedwongen 35
minuten in het veld stond. ,,Op
het laatst was bij mij de benzine
op’’, vertelde de Litouwer. ,,Maar
dat ik de enige pointguard was
kunnen we niet aanvoeren als ex-
cuus voor deze nederlaag. We be-
gonnen de tweede helft slecht.
We missen twee schoten, zij sco-
ren wel en dan probeert iedereen
bij ons het in z’n eentje op te los-
sen. Vijf jongens, ieder voor zich.’’

De Leeuwarders sloegen daar-
na de handen weer ineen, kwa-
men van 44-50 terug tot 54-52,
maar kregen vervolgens drie
driepunters om de oren van
Maarten Bouwknecht. Toch
klampte de wankelende thuis-
club in het vierde kwart weer aan
(66-67), terwijl Den Bosch al op
vier teamfouten stond. Elke vol-
gende fout zou vrije worpen bete-
kenen, maar Aris slaagde er niet
in te profiteren.

,,We waren niet klaar om te
winnen’’, sprak Kumelis moppe-
rend. ,,Het lijkt alsof we er niet in
geloven dat we van deze ploeg
kunnen winnen.’’

Toch bleef hij hoopvol ge-
stemd over het halen van de play-
offs. ,,We hebben alles in eigen
hand. We krijgen eerst Zwolle en
Groningen (plus Leiden en Rot-
terdam, red.), maar daarna Am-
sterdam, Den Helder en Weert.’’

Ook coach Van den Bosch ziet
nog volop mogelijkheden. ,,Ik
kan alleen maar lof hebben voor
die gasten. Het was echt een wed-
strijd. Lang geleden dat Aris 82
punten heeft gemaakt tegen een
team uit de top-vier.’’


