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Aris kan eindelijk weer eens lachen
De zege op Fey-
enoord Rotterdam
was in meerdere
opzichten een op-
steker voor Aris.
Niet alleen werd
de nederlagen-
reeks doorbroken,
ook schudde de
ploeg een concur-
rent van zich af.

ARIS LEEUWARDEN 90
FEYENOORD ROTTERDAM 79

FREDERIK BIERLING

H
et gebeurde zaterdag een
paar keer dat coach Tony
Van den Bosch achterom
keek, zijn bank inspec-

teerde en niet meteen de juiste verse
kracht kon vinden. Dat is wel eens
anders geweest. In de donkere dagen
voor kerst had de coach geen last
van keuzestress. Met de komst van
Darian Anderson en Craig Osaikh-
wuwuomwan heeft hij wél iets te
kiezen.

Verslapt er iemand op het veld?
Wisselen. Nieuwe energie in het
team. Het was niet zo dat Aris daar-
door meteen briljant speelde. Ster-
ker, het team kreeg na een goede
start een terugslag van jewelste
doordat het geen antwoord had op
de bij Feyenoord ingevallen Trevor
Setty. Die ontpopte zich – niet voor
het eerst – tot een kwelgeest voor
Aris en tilde de stand bijna eigen-
handig van 10-2 naar 14-26.

Gelukkig voor het thuispubliek
zijn de spelers onderhand gehard
door alle tegenslagen van de afgelo-
pen maanden en deze kon er ook
nog wel bij. Ze schudden even met
het hoofd, pakten de handschoen
weer op en trakteerden het Kalver-
dijkje op een attractief gevecht.

De fans moesten wel tot diep in
het vierde kwart wachten voordat de
kloof met Feyenoord was gedicht.
Aris slaagde erin stops te maken,
kreeg opeens dubieuze calls mee in
plaats van tegen – de gefrustreerde
Setty kon zelfs gaan douchen na een

elleboogje – en ging erop en erover.
Daarmee brak het team met de

‘traditie’ van voorgaande duels: Aris
knokte zich vaker terug, maar moest
die energievretende inhaalraces bij-
na net zo vaak bekopen met een
nieuwe inzinking.

Ziedaar de winst van beide winter-
aankopen Anderson en Osaikhwu-
wuomwan. Met name de laatste
drukte zijn stempel met twaalf pun-
ten en twaalf rebounds. Niet voor
niets liet Van den Bosch hem 35 mi-
nuten spelen. Donderdag tegen Dor-
drecht bleef de teller nog steken op
17 minuten.

,,Ik baalde van de afgelopen ga-
mes waarin ik nog niet in mijn ritme
zat’’, verklaarde Osaikhwuwuom-

wan. ,,Na de laatste game heb ik te-
gen mezelf gezegd: ga terug naar wat
je deed. Rebounden, verdedigen en
laat de wedstrijd naar je toekomen.
En dat is precies wat ik deed van-
daag. Dan gaat het vanzelf.’’

Hij beloonde zichzelf met vier ra-
ke drietjes op belangrijke momen-

ten en vulde daarmee perfect de an-
dere schutters Nick Masterson en
David Michaels aan. Net als zijn
coach legde Craig O. de credits voor
hun scores bij de verdediging. ,,In de
tweede helft maakten we stops en
konden van daaruit aanvallen. Nick
was gloeiend heet vandaag (31 pun-
ten, 6 op 10 driepunters red.), David
was heet, ik schoot vier op vier en
dat kwam allemaal vanuit onze de-
fense. We waren echt een team van-
daag.’’

Voor het eerst sinds 18 november
kon Aris weer eens lachen na een
wedstrijd. Bovendien hield de ploeg
de gasten uit Rotterdam onder zich.
Vooraf was Van den Bosch er niet ge-
rust op. ,,Rotterdam was een ge-

wond dier. De nederlaag tegen
Weert was een vorm van motivatie
voor die gasten. Deze ploeg is gelijk-
waardig aan ons en daarom is dit
een heel belangrijke overwinning.
Nu moeten we dit vasthouden tegen
Den Helder.’’

Osaikhwuwuomwan gelooft in de
wederopstanding van Aris. ,,We heb-
ben nu laten zien hoe we moeten
basketballen. Dit was een must-win
en die hebben we ook gewonnen. Ie-
dereen deed wat-ie moest doen. We
hielpen elkaar overeind, gaven el-
kaar goed advies en lieten ons ook
niet breken door de refs. Ik heb van-
daag de volle 40 minuten genoten
en ben hartstikke blij om terug te
zijn.’’

‘Ik heb 40 minuten
genoten en ben
hartstikke blij om
terug te zijn’

M 79

Craig Osaikhwuwuomwan probeert Feyenoorder Jeroen van der List af te schudden. FOTO HENK JAN DIJKS


