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Aris-coach brengt tactisch offer
Dat Aris Leeuwar-
den zaterdag ver-
loor van Zwolle
was gelet op de
stand niet verras-
send. Wel stootte
de ploeg zich twee
keer aan dezelfde
steen. Bewust, zo
bleek achteraf.

ARIS LEEUWARDEN 71

ZWOLLE 78

FREDERIK BIERLING

‘J
e moet soms een offer bren-
gen om een beter resultaat
te krijgen.’ De uitspraak van
coach Tony Van den Bosch

kan zo op een tegeltje. Dat offer
bracht hij zaterdag tegen Zwolle
meteen na rust. Tegen alle logica in
begon de Antwerpenaar opnieuw
met de twee starters die het in de
openingsfase zo lelijk lieten afwe-
ten: reserve-spelverdeler Deividas
Kumelis en schutter Nick Master-
son.

Met dit tweetal op de vloer kende
Aris een belabberde start (6-21) en
leek het een vervelende avond te
worden voor het thuispubliek. Pas
toen Van den Bosch het tweetal in-
ruilde voor Darian Anderson en
Sjoerd Koopmans ging het beter lo-
pen en sloop Aris langzaam maar ze-
ker naderbij. Sterker: de ploeg ging
tegen de nummer twee van de eredi-
visie zelfs rusten met een voor-
sprong: 38-36.

Vreemd genoeg begon Van den
Bosch het derde kwart toch weer
met Kumelis en Masterson – die hun
basisplaats hadden verdiend op de
training – en deed hetzelfde euvel
zich voor als in de openingsfase.
Zwolle sneed eenvoudig door de
Leeuwarder defensie en weerde de
voorspelbare tegenaanvallen een-
voudig af. Het gevolg was dat Aris
opnieuw tegen een fikse achter-
stand aankeek: 40-52.

Wat bezielde Van den Bosch?
,,Heel simpel: basketbal is 50 pro-

cent aanval en 50 procent verdedi-
ging, maar je moet met defense be-
ginnen. Ik heb tegen Anne (assis-
tent-coach Van Dijk, red.) gezegd: let
goed op wat er gaat gebeuren. Plots
staan we 14 punten achter, Deividas
begint tegen Craig O. te schreeuwen,
Craig O. schreeuwt tegen Deividas
en Nick denkt alleen maar: ik moet
die driepunter erin gooien, ik moet
scoren.’’

Vervolgens zette hij Anderson en
Koopmans weer in de ploeg alsmede
center Griffin Kinney die voor rust al
drie fouten had. Opeens begon het
weer te lopen bij Aris dat met her-
nieuwd vertrouwen een tweede in-

haalrace inzette. De Leeuwarders
kwamen terug tot 5 punten (61-66),
maar mede door het uitvallen van
de belangrijke Kinney slaagden ze er
niet in Zwolle echt pijn te doen.

Van den Bosch wilde dus Kumelis
en Masterson met hun neus op de
feiten drukken. Hij erkende later dat

hij wellicht iets eerder had kunnen
ingrijpen, en dat hij zo’n ‘offer’ ook
niet zou hebben gebracht tegen een
directe concurrent. Toch was hij er
van overtuigd dat het nog niet te laat
was. ,,Ik had er alleen niet op gere-
kend dat Griffin zou uitvallen. Met
hem erbij kun je weer bij komen.’’

De coach benadrukte dat hij een
speler als Masterson niet de zwarte
piet wil toeschuiven en roemde ook
diens verdiensten in eerdere duels
van Aris. Hij hoopt alleen dat er een
omslag komt in zijn denken, dat hij
wél meerwaarde krijgt in de verdedi-
ging. Te beginnen woensdag thuis
tegen Dutch Windmills Dordrecht.

Dan is Kinney vermoedelijk weer
fit genoeg om te spelen. ,,Mijn enkel
is gezwollen, maar volgens mij is er
niks geks aan de hand’’, stelde de
Amerikaan. Hij had met zes punten
op rij de demarrage van Zwolle tot
stilstand gebracht toen het mis ging.
,,Misschien dat ik op iemands voet
landde, of zo, ik weet het niet pre-
cies. Het liep net zo lekker. Jammer
dat het zo moest eindigen, maar we
hebben twee kwarten goed gespeeld
en daar kunnen we op bouwen. We
krijgen nu drie belangrijke wedstrij-
den (Dordrecht, Rotterdam en Den
Helder, red.). Het zal lastig worden,
maar we kunnen ze winnen.’’

‘Je moet soms een
offer brengen om
een beter resultaat
te krijgen’

Aris-speler Griffin Kinney (midden) probeert zich tussen Nigel van Oostrum (links) en Freek Vos door te wurmen op weg naar de basket. FOTO HENK JAN DIJKS


