
07 mei 2018, pag. 46

Aris gooit alles weg in één kwart
FREDERIK BIERLING

LEEUWARDEN Het seizoen zit erop
voor Aris. Leiden profiteerde zater-
dag van een slecht derde kwart van
de Leeuwarders en neemt het nu in
de halve finales op tegen Zwolle.

LEIDEN 66
ARIS 55

Hoewel het seizoen 2017-2018 be-
paald geen galavoorstelling was,
kwam Aris toch met een heel aardig
slotakkoord. Het had er zaterdag-
avond rond kwart voor negen zelfs
even de schijn van dat dat akkoord
nog een tijdje zou aanhouden, maar
het mocht niet zo zijn.

Eén blik op de kwartstanden
maakt duidelijk waar de dissonant
zat: 16-14, 18-24, 17-1, 15-16. Halverwe-
ge het beslissende duel zag je nog
overal bezorgde gezichten in de
Leidse 5 Meihal. Opeens werd Leiden
niet meer gezien als de torenhoge fa-
voriet in deze ontmoeting.

Geen wonder. Telkens als de
thuisploeg in de eerste helft aanzet-
te en de hal begon te kolken, kwam
Aris met een antwoord dat de thuis-
fans de mond snoerde. De voor-
sprong bij rust (34-38) was volkomen
verdiend, al had die eigenlijk wat
groter moeten zijn.

En toen kwam de 17-1. Aris had
verdedigend moeite om de re-
bounds te pakken en wist zich aan-
vallend geen raad met de zone-ver-
dediging van Leiden. In tien minu-
ten tijd viel alleen een vrije worp van
Stefan Mladenovic door de ring. Aris
won nog wel het vierde kwart, maar
toen was het pleit al beslecht.

,,We hadden echt het idee dat we
konden winnen’’, vertelde Niels
Bunschoten. ,,Dit valt zwaar tegen.
Eén punt in het derde kwart, dat heb
ik niet vaak meegemaakt. Zo kun je
niet winnen. Heel frustrerend.’’

Ook captain Mladenovic voelde
dat er meer in had gezeten voor zijn
team. ,,De eerste helft hebben we ge-
controleerd, maar toch hadden zij

opnieuw een reboundoverwicht.
Dat is ook een kwestie van ervaring
en kwaliteit.’’ Liefst 21 van de 50 re-
bounds die Leiden pakte waren aan-

vallende rebounds; dat betekent 21
extra kansen op een score.

,,Maar goed, als je ziet waar we
vandaan komen en hoe we in het be-

gin van het seizoen speelden, dan
hebben we alles eruit gehaald’’, al-
dus Mladenovic. ,,Ik ben dan ook
trots op het team. Ik denk dat de jon-
ge jongens veel hebben geleerd. Hoe
nu verder? Ik denk met een afslui-
tend etentje op maandag en daarna
vliegt iedereen uit. Ik heb nog niks
gehoord van de organisatie, maar ik
sta er wel voor open om verder te
gaan in Leeuwarden. Ik heb een leuk
seizoen gehad.’’

Ook coach Tony Van den Bosch
wil wel door. Sterker, de man die eer-
der in het seizoen zijn ploeg nog vol-
ledig afbrandde, was nu opvallend
positief. ,,Ik ben happy met dit sei-
zoen en met de spelers, vooral met
de manier waarop ze geëindigd zijn.
Als je dit bij elkaar houdt en twee,
drie aanpassingen doet, dan kom je
niet slecht weg.’’

Uiteraard was Van den Bosch niet
blij met wat hij in het derde kwart
had gezien. Midden in een verhan-
deling daarover corrigeerde hij zich-
zelf. ,,Ik ga weer zagen en zaniken…
We hebben wel wat laten zien in de-
ze serie. Hier moeten we lessen uit
trekken. We hebben kansen gehad,
maar Leiden miste ook Jessey
Voorn. Daardoor had de selectie wei-
nig breedte. Op basis daarvan was
hun overwinning verdiend. Maar
Zwolle wordt voor hen een ander
verhaal.’’

De andere halve finale gaat tussen
Donar en Rotterdam, dat verrassend
Den Bosch uitschakelde.

‘Dit is heel
frustrerend. We
hadden echt het
idee dat we
konden winnen’

Leidenaar Marijn Ververs (rechts) probeert Aris-captain Stefan Mladenovic van scoren af te houden. FOTO DIJKSFOTOGRAFIE


