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Sterk Aris bewaart het beste voor het laatst
Aris bewees giste-
ren eens te meer
dat play-offbas-
ketbal zijn eigen
wetten kent. In de
competitie won-
nen de Leeuwar-
ders dit seizoen
geen enkele keer
van een team uit
de top vier, maar
gisteren gaven ze
Leiden klop. Zater-
dagavond valt de
beslissing in de
best-of-three-se-
rie.

ARIS 64
LEIDEN 56

FREDERIK BIERLING

A
ris speelde gisteravond in
het Kalverdijkje zijn beste
eerste helft van dit sei-
zoen. Verdedigend super

agressief met meer oog voor de re-
bound, aanvallend met overleg en
beheersing. Bovendien bleek Niels
Bunschoten het lekkerste voor het
laatst te hebben bewaard. De jonge
Nederlander mocht starten van
coach Tony van den Bosch en betaal-
de dat vertrouwen voor rust al terug
met twaalf punten.

De Leeuwarders lieten Leiden er
lelijk uitzien. De gasten schoten bij-
zonder matig en keken een minuut
voor rust nog tegen een achterstand
van zestien punten aan: 37-21. Een la-
te 6-0 run zorgde ervoor dat Aris
toch niet geheel tevreden de kleed-
kamer betrad.

Het bracht de ploeg niet van zijn
stuk. Na rust ging Aris gewoon door

met scoren en goed verdedigen en
stond halverwege het derde kwart
met zeventien punten voor: 46-29.
Aris was on fire en de vonk sprong
over op het publiek dat zorgde voor
een heuse play-offsfeer.

De diskjockey van dienst haakte er
gretig op in en gooide de Cambuur-

klassiekers ‘t Woanskip en Genot er-
uit. Het was iets te vroeg gejuicht.
Leiden schakelde over op een zone-
verdediging en opeens gaf Aris aan-
vallend niet thuis en kon het opeens
ook niet meer leunen op de defensie.
Bij het ingaan van het vierde kwart
was het verschil nog maar vijf pun-

ten: 49-44. Aris bleef wankelen en
met nog zes minuten te gaan pakte
Leiden de leiding: 51-52.

,,Die zone konden we verwach-
ten’’, sprak Tony Van den Bosch.
,,Zestien punten voor is geen garan-
tie. Natuurlijk gaat Paul Vervaeck
(coach Leiden, red.) dan ingrijpen.

Tegen die zone hebben we als blinde
mollen gespeeld. We hebben de ope-
ningen niet opgezocht. Ik moest con-
stant wijzen wie er open stond. We
dwongen geen meerderheidssitu-
atie af tegen die zone.’’ Hoewel Aris
in tien minuten slechts vijf puntjes
maakte, bleef Van den Bosch geloven

in een goede afloop. ,,Ik heb geen
moment gedacht dat het over was.
De marge was maar drie, vier pun-
ten. Waren dat er acht geweest, dan
was het anders. We hebben op het
juiste moment de vrije worpen we-
ten om te zetten en de driepunter
van David Michaels (56-56) was het

keerpunt.’’ Het was vooral zaak dat
Aris weer net zo goed ging verdedi-
gen als in de eerste helft. ,,Als wij niet
scoren, mogen zij ook niet scoren’’,
haalde Van den Bosch een ijzeren
basketbalwet aan. ,,We hebben voor
rust schitterend verdedigd, maar nu
gingen ze tijdens het verdedigen met
elkaar overleggen wat te doen tegen
die zone. Ongelooflijk. Maar goed, als
je van zestien punten achterstand te-
rug moet vechten, kost dat ook veel
energie. En Leiden had geen go to
guy. Worthy de Jong zat niet in de
wedstrijd waardoor bij hen alles van
Carrington Love moest komen.’’

Op de gememoreerde driepunter
van Michaels volgde nog eentje van
Jeroen van der List, waarna Aris de
controle herpakte en de klus klaarde
vanaf de vrije worplijn.

Het hele circus verplaatst zich nu
weer naar Leiden, naar de 5 Meihal
waar op de avond van Bevrijdings-
dag de beslissing zal vallen. ,,Het is 1-1
en nu kan alles gebeuren’’, aldus Van
den Bosch. Lachend: ,,We zijn al een
wedstrijd verder dan we gepland
hadden. Het is mogelijk. Het was
dinsdag ook mogelijk. Het wordt za-
terdag erg close of ze winnen met
dertig punten. Met Blackman (terug
van blessure, red.) hebben wij in ie-
der geval een gevaarlijke aanvaller
erbij.’’

David Michaels is ook positief ge-
stemd, al zal de ploeg zich wel weer
helemaal moeten opladen en op-
nieuw vlijmscherp beginnen. ,,Als
we niet net zo spelen als vanavond,
hebben we een vroege zomer. Dit
was de beste wedstrijd die ik heb
meegemaakt en iedereen droeg er-
aan bij. Rebounds, steals, hard verde-
digen, het was echt een teampresta-
tie en dat voelt geweldig. We speel-
den als mannen vandaag en dat was
wat we moesten doen. Nu moeten
we terug naar de tekentafel en nog
even een paar dingetjes aanpassen.
We zullen vechten en alles geven en
dan kijken hoever we komen. Eén
ding is zeker: de druk ligt bij hen. Zij
zijn het grote Leiden, wij zijn het klei-
ne Aris uit Leeuwarden.’’

Bij het duel tussen Rotterdam en
New Heroes Den Bosch is ook nog
geen winnaar. Rotterdam won gis-
teravond na verlenging met 97-93 en
bracht daarmee op 1-1.

Jeroen van der List van Aris (rechts) passeert Alexandruh Olah. FOTO HENK JAN DIJKS


