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Aris Leeuwarden ternauwernood
FREDERIK BIERLING

LEEUWARDEN Met drie zeges uit vier

duels kent Aris Leeuwarden een
lekkere competitiestart. Toch kan
de ploeg niet rustig achterover leunen.
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Als schouwspel was de tweede thuiswedstrijd, zaterdagavond tegen
Weert, een stuk minder aangenaam
dan die van een week eerder tegen
Apollo Amsterdam. Aris oogde ongeïnspireerd en had het van begin
tot eind moeilijk met de Limburgse
basketbaltalenten die onder de
naam BAL (Basketbal Academie Limburg) in de eredivisie opereren.
,,Ik wist wat er ging gebeuren’’,

mopperde Aris-coach Tony Van den
Bosch. ,,Onderschatting, zoals alle
teams BAL onderschatten. Maar vorige week had Leiden het in de eerste
helft ook moeilijk tegen die gasten
en de week daarvoor Amsterdam
ook. Die jongens kunnen allemaal
ballen hoor, het zijn talenten.’’
En dan ging er vooraf ook nog een
tweet rond met de boodschap dat
BAL geen zeven spelers had opgegeven en dat Aris bij een eventueel verlies alsnog reglementair met 20-0
zou winnen. Van den Bosch: ,,Een
aantal spelers dacht echt: hé, we spelen vandaag niet. Dat is de mentaliteit in de kleedkamer. Dan moet je
een bord tegen de grond kwakken
om ze wakker te schudden.’’
Weert ging zaterdag bij rust de
kleedkamer in met een nipte en verdiende voorsprong (33-34). Aris

speelde rommelig, te traag en verdedigend werd er net iets te weinig arbeid geleverd. De ervaren David Michaels was bovendien te veel met de
scheidsrechters bezig. Goed, hij
krijgt ook heel weinig calls mee,
maar dat komt volgens zijn coach
juist door zijn gemekker.
Van den Bosch liet het Michaels
ook even merken door hem op de
bank te zetten. Dat hij hem hard nodig heeft – Michaels speelde vorige
week tegen Apollo de volle 40 minuten – deed er even niet toe.
Pas nadat Weert kort na rust was
uitgelopen naar 37-46, besefte Aris
dat het menens was. Niet dat het
team opeens fantastisch ging spelen, maar de gemakzucht was verdwenen. Aan de hand genomen
door Deividas Kumelis en topscorer
Nick Masterson én een succesvolle

op tijd bij de les om talenten Weert af te schudden
switch naar een zone-verdediging
knokten de Leeuwarders zich terug
in de wedstrijd.
Masterson leek ondanks een
straffe dekking niet te kunnen missen. Zijn eerste acht pogingen gingen allemaal raak, daarna faalde hij
vreemd genoeg vanaf de vrijeworplijn. Die missers maakte hij vervolgens weer goed met een drietje,
waardoor Aris met voorsprong het
laatste kwart in ging (61-59).
De genadeklap viel echter pas drie
minuten voor tijd, toen Kumelis onder hevige tijdsdruk het driepuntsschot nam en scoorde. Weert probeerde het nog wel, maar vergeefs.
,,We hebben het altijd lastig tegen
Weert’’, verklaarde Kumelis. ,,Het is
gewoon een goed team. Natuurlijk
staan zij ergens onderaan, maar wie
zijn wij om hen niet te respecteren?’’

‘Zij staan laatste,
maar wie zijn wij
om hen niet te
respecteren?’

Deividas Kumelis (l) gaat namens Aris naar de basket.
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Aangezien eerste spelverdeler
Johnny Williams nog altijd geblesseerd is, moet Kumelis vol aan de
bak. ,,Het is zwaar, maar ik raak eraan gewend. Het is ook soort schaakwedstrijd voor de coach; af en toe
hoef ik even niet hun pointguard te
verdedigen en kan ik een beetje rusten.’’
Williams vertelde voor het duel
met Weert dat hij onder het mes
moet en half december weer van de
partij is. Met die mededeling was de
Amerikaan iets te voorbarig. Eerst

wordt getracht met een ontstekingsremmer zijn knie te genezen; een
operatie is een eventuele volgende
stap.
Tot Williams weer terug is, moet
Van den Bosch naar eigen zeggen
roeien met de riemen die hij heeft.
Voor het komende uitduel met Den
Bosch maakt hij zich geen illusies.
,,Het maakt mij niet uit of we die met
25 punten verliezen.’’
Tegen dat team hoeft Aris de punten niet te halen. Wel tegen teams
als Weert en daarom baalde de coach
ook van de instelling van zijn spelers. ,,Vandaag worden we geholpen
door die zone en een schitterend
spelende Nick Masterson. Maar we
kunnen niet elke week op hem rekenen, hè? Nu hangen ze aan zijn broek
om hem af te stoppen, volgende
week gaan ze ín zijn broek zitten.’’

