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Aris maakt het
zichzelf weer lastig
FREDERIK BIERLING

LEEUWARDEN Met nog tien duels te
gaan wordt het dringen geblazen
voor de laatste play-offtickets. Aris
leed in dat opzicht gisteravond
weer een dure nederlaag.

ARIS 73

DORDRECHT 75

Het halen van de play-offs leek voor-
afgaand aan het seizoen een koud
kunstje, aangezien dit keer maar
liefst acht teams mogen meedoen
aan die afvalrace om het landskam-
pioenschap. Twee vallen er dus af.

De eerste afvaller, het talenten-
team van Weert, kan alvast met pot-
lood worden ingevuld. Aris zit net
als Den Helder Suns, Feyenoord en
Apollo vrijwel continu in de geva-
renzone. Dat is op bijna driekwart
competitie een tegenvaller voor de
Leeuwarders, die zich hadden willen
nestelen achter de Grote Vier. Die rol
is nu weggelegd voor Dutch Wind-
mills Dordrecht, de tegenstander
van gisteravond. Dat team pakt in
zijn debuutjaar regelmatig zijn
puntjes en bekijkt de strijd om de
laatste play-offplaatsen voorlopig
vanaf een veilige vijfde stek.

Aris daarentegen snakt naar een
opsteker. De verliespartij van gister-
avond was de negentiende van het
seizoen. Daar staan zeven zeges te-

genover. Het waren er bijna acht ge-
weest als het schot van Sjoerd Koop-
mans gisteravond in de slotseconde
goed was gevallen.

Dat Aris het nog spannend wist te
maken was al knap. De Leeuwarders
begonnen namelijk bijzonder matig
aan het duel. Na het eerste kwart
stond het al 14-26.

Coach Tony Van den Bosch was
begonnen met Deividas Kumelis en
Nick Masterson, de mannen die hij
zaterdag tegen Zwolle nog de maat
had genomen. Dat het in de ope-
ningsfase moeizaam liep bij de Leeu-
warders was echter een collectief fa-
len. Dordrecht miste vier spelers,
maar camoufleerde dat gemis uit-
stekend. Met dank aan het slappe
verdedigen van de thuisploeg von-
den de gasten eenvoudig de vrije
man en rondden hun aanvallen vaak
af met een secuur schot. En Aris? Dat
was aanvallend zoekende en leed
veel balverlies.

Toch hielden de Leeuwarders in
het tweede (22-22) en derde kwart
(18-17) gelijke tred met Dordrecht en

dat gaf de burger moed. Van den
Bosch geloofde zelfs in een goede af-
loop. ,,In de voorlaatste time-out
heb ik al gezegd: we gaan winnen.
Omdat ik zag dat we meer controle
kregen op hun schutters en omdat
er jongens op het terrein stonden
die er absoluut voor wilden gaan.’’

Kumelis, die mocht starten omdat
pointguard Darian Anderson vaak
snel in foutenlast is, kwam na rust
niet meer in actie. ,,Als hij niet goed
wil spelen, mag hij bankverwarmer
zijn’’, aldus Van den Bosch. Master-
son daarentegen speelde bijna 39
minuten. Hij werkte hard en maakte
9 van zijn 19 punten (vier minder
dan topscorer Kinney) in het laatste
kwart, waarmee hij een grote rol had
in de late opmars van Aris. ,,Nick
heeft de hele week niet tegen me ge-
sproken, maar hij heeft het goed op-
gepakt.’’ De Amerikaan was gister-
avond een van de zeven spelers die
volgens de coach ‘een groter hart
toonden dan de rest’. Hoewel de si-
tuatie op de ranglijst nog altijd pre-
cair is met een wankele achtste
plaats, ziet Van den Bosch kansen.

,,We zitten in een opwaartse spi-
raal, dat zag ik tegen Zwolle ook al.
Maar we kunnen nog altijd niet 40
minuten lang goed spelen. Ik denk
dat ik het met die zeven zal moeten
doen. Nu we dichter bij de ontkno-
ping komen, verwacht ik dat we daar
rekening mee moeten houden.’’

‘We zitten in een
opwaartse spiraal,
dat zag ik tegen
Zwolle al’

Darian Anderson gaat namens Aris naar de basket. FOTO DIJKS FOTOGRAFIE/ADRIE HOOGESTEGER


