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Slap Aris buigt diep voor Suns
Aris liet zich van
zijn slechtste kant
zien tegen Den
Helder Suns. De
ploeg die laatst te-
gen Rotterdam
nog een recordze-
ge boekte, zette
zichzelf gister-
avond voor schut.
,,Dit was een off-
night.’’

ARIS LEEUWARDEN 62

DEN HELDER SUNS 93

FREDERIK BIERLING

A
ris had gisteravond een
goede slag kunnen slaan.
Bij winst was het team van
coach Tony van den Bosch

in punten gelijk gekomen met de
Noord-Hollanders, die op de zesde
plaats bivakkeren. Aris zou dan die
zesde plaats hebben overgenomen,
op basis van het onderlinge resul-
taat. Immers, van de voorgaande
drie ontmoetingen won Aris er twee.

Het liep dus even anders. Niet al-
leen bracht Den Helder de onderlin-
ge stand op 2-2, ook het doelsaldo is
(veel) beter. Mochten beide teams in
de eindstand gelijk eindigen, dan
houdt Den Helder Aris onder zich.

De Leeuwarder basketballers, die
nog altijd zevende staan, konden op
de nederlaag weinig tot niets afdin-
gen. Zo gesmeerd als het liep tegen
Rotterdam, zo stroperig was het spel
gisteravond. Erik Braal, coach van de
aankomende tegenstander Donar,
bekeek het duel vanaf de tribune.
Wat hij gezien heeft, kan hem onmo-
gelijk verontrusten.

In de eerste minuten ging het nog
gelijkop, maar daarna zakte Aris ver
terug. Het team speelde inspiratie-
loos, greep telkens mis bij het re-
bounden en schoot ook nog eens
matig. De achterstand bij rust (26-37)
was dan ook volkomen terecht.

In de tweede helft werd het zo mo-
gelijk nog erger. Het uitstekend spe-

lende Den Helder kende geen gena-
de en had Aris al snel op de knieën.
Het spel van de Leeuwarders was zo
pover dat sommige fans al in het
derde kwart de kantine opzochten.
Alleen pointguard Darian Anderson
beet nog van zich af en was in zijn
eentje bijna goed voor de helft van
de Aris-productie. De Amerikaan
maakte 28 punten, eentje meer dan
de Helderse uitblinker Alex Laurent.

,,Ze hebben mij in de steek gelaten
vandaag’’, sprak Tony van den
Bosch. ,,Dat zei hun coach ook. We
hebben twee weken op rebounding
getraind en wisten wat er ging ko-
men. Den Helder heeft veel progres-
sie geboekt, speelt goed basketbal.
Wij hebben ons zodanig voorbereid

dat we klaar waren om ze op te van-
gen. Alleen hebben we dat niet ge-
daan. Ook hebben we veel te weinig
gevaar getoond onder de ring. We
waren aan het slapen. Dit was een
off-night, ze waren altijd een stap te
laat.’’

De reboundcijfers spraken boek-
delen. Den Helder pakte 46 re-
bounds, waarvan 18 aanvallende.

Aris pakte er 26, waarvan 7 onder het
vijandelijke bord. Ook de driepun-
ter, doorgaans toch een wapen van
Aris, viel slechts 5 keer goed. Den
Helder schoot 12 drietjes door de
ring en zorgde er bovendien voor
dat de lepe Aris-center Griffin Kin-
ney onder het bord totaal niets kon
uitrichten.

Terwijl Aris diep in de tweede
helft fout op fout stapelde, bleef Van
den Bosch opmerkelijk rustig. Na af-
loop eveneens. ,,Ik heb tegen de jon-
gens gezegd: maak jullie hoofden
leeg en probeer te denken wat je op
het terrein moet uitvoeren. Toen er
nog zwart-witfoto’s waren, kregen
spelers straftrainingen. Psycholo-
gisch is dat echter niet de beste op-

tie. Je moet je team kennen. Ze moe-
ten in de spiegel kijken. Ik heb ze wel
gezegd: you owe me one.’’

Of ze zaterdag in Martiniplaza al
met een goedmakertje komen, be-
twijfelde Van den Bosch. ,,Tegen Do-
nar zal het moeilijk zijn, maar ik
hoop dat ze het tegen Den Bosch of
Windmills kunnen oppakken. Ze
kwamen wel met excuses en zo,
maar dat zijn vijgen na Pasen. Roel
Moors, coach van Antwerp, verloor
met 45 punten van Oostende. Hij zei:
‘dit is een schande voor het Ant-
werp-basket’. Dit was een schande
voor het Aris-basket.’’ Lachend:
,,Overigens won Antwerp achteraf
wel de beker. Dus we staan er nog po-
sitief voor.’’

‘Het team heeft me
vandaag in de
steek gelaten. Dit
was een off-night’

Darian Anderson (l) en Bas Veenstra (r) balen na afloop van de verloren wedstrijd tegen Den Helder Suns. FOTO HENK JAN DIJKS


