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Williams kan verschil
nog niet maken bij Aris
WEERT De entree van Johnny
Williams heeft Aris nog niet
kunnen inspireren tot grote da-
den. Gisteravond verloor het
team van hekkensluiter Weert:
63-60.

Williams raakte in de voorberei-
ding op het seizoen geblesseerd
aan zijn knie en was in de eerste
elf duels van de Leeuwarder bas-
ketballers veroordeeld tot toekij-
ken. Coach Tony Van den Bosch
miste daardoor zijn floorleader,
de man die de lijnen moet uitzet-
ten in het veld.

Zonder de Amerikaanse point-
guard verloor Aris zeven van de
elf duels, zodat Van den Bosch
reikhalzend uitkeek naar de en-
tree van Williams. De voormalige
guard van het gerenommeerde
VCU maakte gisteravond meteen
deel uit van het startende vijftal.
Hij speelde in totaal ruim 28 mi-
nuten, maar kon zijn stempel nog
niet drukken en bleef steken op 5
punten en 3 assists.

Aris liep in het eerste kwart een

achterstand op tegen de nummer
laatst van de eredivisie (21-13) en
moest daarna in de achtervol-
ging. Dat ging met horten en sto-
ten. Na een ruststand van 31-29
liep Weert in het derde kwart uit
naar 49-36. Aris kwam vervol-
gens terug tot 51-49, maar op-
nieuw plaatste Weert een run.

Toch werd het nog spannend
in sporthal Boshoven, helemaal
toen Griffin Kinney 18 seconden
voor tijd het verschil terugbracht
tot 1 (61-60). Weert antwoordde
met twee rake vrije worpen, waar-
na Aris een driepunter nodig had
om nog een verlenging uit het
vuur te slepen. Williams nam zijn
verantwoordelijkheid, maar mis-
te en datzelfde gold na de re-
bound voor de poging van David
Michaels. Laatstgenoemde werd
wel topscorer met 21 punten.

Morgen speelt Aris, dat nu ge-
deeld zesde staat, thuis tegen Lei-
den. Die ploeg staat derde achter
koploper Zwolle, die gisteravond
in Groningen won van nummer
twee Donar (84-90).


