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Zwakke start nekt Aris opnieuw
Net als in Weert
plukte Aris Leeu-
warden zaterdag-
avond tegen Lei-
den de wrange
vruchten van een
zwakke start. Tot
afgrijzen van de
coach.

ARIS LEEUWARDEN 81

LEIDEN 95

FREDERIK BIERLING

T
ony Van den Bosch moet
deze week naar de winkel
om een nieuw whiteboard
aan te schaffen. Zijn oude

tekenbord ging aan gruzelementen
toen de coach na de eerste helft boos
naar de kleedkamer beende. Hij rea-
geerde zich af voor de onbeholpen
manier waarop Aris verdedigde in
de slotfase van het tweede kwart.
Zijn team was net teruggekomen
van 22-39 tot 36-43, maar keek bij
rust weer tegen een achterstand van
17 punten aan (38-55). Vooral de twee
drietjes van Leidenaar Clayton Vette
deden hem pijn.

De coach had zijn spelers gemeld
dat Vette geen insidespeler is. ,,Hij is
een outsidespeler. En als je er dan 3
meter vandaan blijft staan, krijg je
de ene bom na de andere binnen.’’

Maar goed, Van den Bosch had al
eerder reden om met zijn white-
board te smijten. Na 2 minuten en 39
seconden stond het 2-14. ,,Dan is
wedstrijd eigenlijk al voorbij.’’ Na
bijna elke afgeslagen aanval van Aris
was Leiden binnen enkele seconden
aan de andere kant. ,,Als je terug in
transitie loopt te mokken in plaats
van door te lopen naar de bucket,
dan betaal je daar een prijs voor. Ea-
sy baskets. Simpel.’’

Aris speelde dus al snel een verlo-
ren wedstrijd. De kwartstanden
maakten het gewicht van dat povere
begin pijnlijk duidelijk: 15-29, 23-26,
23-20, 20-20. Toch leek het er ook

sterk op dat de gasten calculerend te
werk gingen in het Kalverdijkje. Tel-
kens als Aris de marge verkleinde,
ging het gas er weer even op.

Die jojo-beweging zorgde er wel
voor dat het publiek af en toe kon
opveren. De driepunters van David
Michaels en met name Nick Master-
son (6 op 10) werden met gejuich be-
groet, net als beide dunks van Na-
thaniel Musters en de sterke inside-
moves van Griffin Kinney, de center
die grossiert in double-doubles.

En dan was er ook nog de kennis-
making met pointguard Johnny Wil-
liams, die tot zaterdag alleen in sep-
tember in een oefenduel met het
Duitse Essen te bewonderen was ge-
weest in het Kalverdijkje. Een bot-

kneuzing onder zijn knieschijf hield
hem lang aan de kant. ,,Het was een
vervelende periode’’, vertelde Willi-
ams. ,,Het vrat aan me, ik wilde zo
graag spelen. Dat het nu eindelijk zo-
ver is, maakt me blij.’’

Toch is hij nog niet de verlosser
van het zwalkende Aris. Williams
toonde bij vlagen de potentie die hij
in zich heeft, zoals die plotse ver-

snelling naar de basket, maar in de
beslissende openingsfase kreeg hij
zijn team niet aan de praat. Het is
ook te veel gevraagd van iemand die
er zolang uit is geweest.

,,Ik zit nu op 50, 60 procent van
mijn niveau’’, stelde Williams, die
eindigde met 10 punten en 6 assists.
,,Mijn knie doet nog steeds zeer en ik
voel dat ik nog niet zo snel ben, maar
dat komt wel weer. Het gaat steeds
beter. Een tijd geleden kon ik niet
eens joggen.’’

Coach Van den Bosch toonde zich
aardig kritisch. ,,Wij moeten ons niet
aanpassen aan het spel van Willi-
ams, hij moet zich aanpassen aan
ons spel. Dat is een beetje het pro-
bleem. Als hij straks in zijn ritme zit,

gaat hij zijn schoten wel maken,
maar het is de bedoeling dat hij nu
het spel verdeelt. Op momenten laat
hij dat afweten en gaat hij op de solo-
toer. Dat is niet wat ik wil, omdat hij
nog niet in zijn wedstrijdritme zit.
Als een speler als Michaels of Mas-
terson hot is en zijn schoten maakt,
moet je hem droogmelken en niet
plots een ander aanvalsspel lopen.’’

,,Ik moet de systemen leren die ze
spelen en leren hoe mijn teamgeno-
ten de bal willen hebben’’, reageerde
Williams. ,,Ja, ik heb alle wedstrijden
gezien natuurlijk, maar op het veld
is het totaal anders. Ik weet dat ik
veel beter kan en dat zal over een
tijdje ook gebeuren. Daar maak ik
me geen zorgen over.’’

‘Als een speler hot
is, moet je hem
droogmelken. Niet
op solotoer gaan’

Johnny Williams (links) gaat naar de basket. Sergio de Randamie is te laat. FOTO HENK JAN DIJKS


