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Aris maakt met thuiszege een eind aan de vrije val
LEEUWARDEN Na vier nederlagen op
rij konden de spelers van Aris Leeu-
warden na de zege op Den Helder
Suns eindelijk weer eens lachend
van het veld stappen.

ARIS LEEUWARDEN 88

DEN HELDER SUNS 85

Er zat gistermiddag weinig licht tus-
sen beide teams. Op de openingsfase
na, waarin de Leeuwarder basketbal-
lers een 14-3 voorsprong namen, was
het duel in het Kalverdijkje een
puntje-puntjewedstrijd.

De druk zat er bij Aris goed op. Een
nederlaag tegen een team van verge-

lijkbaar niveau zou een mentale
dreun betekenen en er was de ploeg
ook veel aan gelegen de vrije val te
stuiten.

Dat het geen gemakkelijke mid-
dag zou worden, wisten de Leeuwar-
ders op voorhand. Wat dat betreft
stond de uitwedstrijd van begin ok-
tober in Den Helder ze nog helder
voor de geest. Aris won toen met een
puntje verschil (67-68), terwijl het
aan het begin van het laatste kwart
nog 16 punten achterstond.

Gistermiddag was het opnieuw
superspannend. Alex Laurent en
Boy van Vliet namen de gasten op
sleeptouw en halverwege het twee-

de kwart kwam Den Helder voor het
eerst op voorsprong (29-30). Vanaf
dat moment bleven beide teams bij
elkaar in de buurt. Geen wonder dus
dat de Helderse coach Peter van
Noord vijf minuten voor tijd woe-
dend was, toen de stand op last van
jurytafel van 75-75 op 76-74 werd ge-
zet. Van Noord wist ook dat in dit du-
el elk punt beslissend zou zijn. Ove-
rigens was de correctie volkomen te-
recht.

Een drietje van David Michaels,
zijn zesde van de wedstrijd, leek de
nekslag te worden, maar weer richt-
ten de Noord-Hollanders zich op.
Van 83-76 werd het 83-83 en Aris

wankelde. Op dat moment stond Mi-
chaels weer op. Hij sleepte zijn team
er met zijn zevende drietje door-
heen (86-83). Den Helder sloot weer
aan (86-85), waarna Aris’ topscorer
Griffin Kinney (26 punten, 16 re-
bounds) achter de vrijeworplijn ijs-
koud bleef. Den Helder had vervol-

gens nog 10 seconden om er een ver-
lenging uit te slepen, maar tot
vreugde van het thuispubliek viel
het driepuntsschot op de ring. Mi-
chaels pakte de rebound en slinger-
de de bal van eigen helft richting de
basket. Ook dit schot was raak, al-
leen wel buiten de tijd.

,,Deze overwinning geeft ons
weer wat ademruimte, ook met het
oog op de wedstrijd van donderdag
tegen Donar”, sprak Tony Van den
Bosch, die goed nieuws had uit de
ziekenboeg. De coach denkt binnen-
kort een beroep te kunnen doen op
zijn eerste pointguard, Johnny Willi-
ams. ,,Ik denk binnen twee weken.”

‘Deze overwinning
op Den Helder
geeft ons weer
wat ademruimte’


