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Leeuwarden Met een nederlaag tegen koploper Zwolle werd zaterdagavond wel een beetje 
rekening gehouden door Aris. Maar dat het na afloop zichzelf kwalijk mocht nemen dat het niet 
profiteerde van een mindere avond van de bezoekers, kwam als een verrassing. Een dramatische 
start van het eerste kwart en een nog slechtere start van het derde kwart gaven de doorslag: 71-
78. 

En dus kon er op meerdere manieren teruggeblikt worden op een spannende avond in sporthal 
Kalverdijkje te Leeuwarden. Want Aris liet bij vlagen leuk basketbal zien en stond goed te 
verdedigen. Maar ja, die twee valse starts. Al snel stond het in het eerste kwart 6-22 voor de 
Zwollenaren, waarna coach Tony van den Bosch zijn ploeg eindelijk echt zag beginnen aan het 
duel. Opvallend genoeg begon de Belgische oefenmeester niet met de vaste pointguard Darian 
Anderson aan het duel, maar met Deividas Kumelis. Het was allemaal met een groter doel, zo 
bleek later. 

De basis van zaterdagavond bestond uit Griffin Kinney, David Michaels, Bas Veenstra, Nick 
Masterson en Kumelis. En juist om de laatste twee personen draaide het. Met Sjoerd Koopmans en 
Anderson voor hun in de plaats ging Aris zelfs met een voorsprong de rust in: 38-36. Tot ieders 
verrassing begonnen Kumelis en Masterson weer aan het derde kwart. Drie en een halve minuut 
later keek Aris tegen een achterstand van 40-52 aan. 

Bewuste keuze 

,,Basketbal is een spelletje van 50 procent aanval en 50 procent verdedigen”, begon Van den 
Bosch zijn uitleg. ,,Maar het begint met die 50 procent verdedigen. Het was een bewuste keuze om 
ze te laten starten, om te zien waar het misgaat. Tegen een Weert of een Rotterdam had ik dat 
misschien niet gedaan, maar nu tegen Zwolle vond ik het een goed moment. Ik heb ze vervangen 
en Anderson en Koopmans weer gebracht. We kwamen opnieuw terug in het duel. Het was dat de 
schoten van Koopmans (één uit zeven, red.) niet vielen, anders had ik het wel willen zien.” 

Het ging Van den Bosch om bewustwording. ,,Als je kijkt naar Masterson, dan is hij onbewust 
teveel met zijn statistieken bezig. Tegenstanders lopen zo weg in zijn rug. Het begint met 
verdedigen. Er komt nu een cruciaal drieluik aan met Dordrecht, Rotterdam en Den Helder. 
Hopelijk zijn de ogen nu geopend.” 

Aris - Zwolle 71-78 (18-26, 20-10, 10-21, 23-21). Scores Aris: Michaels 21, Kinney 12. 
Rebounds: Michaels 8, Craig Osaikhwuwuomwan 8. Assists: Anderson 6, Michaels 5. 

 


