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Optreden Aris in Zwolle biedt perspectief
FREDERIK BIERLING

ZWOLLE Het nachtkaarsje van Aris
vlamt toch weer op. De Leeuwar-
ders gaven zaterdag in Zwolle een
duidelijk teken van leven (88-87) en
dat biedt hoop voor de fans.

Vandaag over een week beginnen de
play-offs, ook voor Aris. Afgaande op
de wedstrijd tegen Zwolle, de num-
mer twee van de ranglijst én de ver-
moedelijke tegenstander in die play-
offs, doet het team van Anne van
Dijk niet voor spek en bonen mee.

Aris was zaterdag slechts één score
verwijderd van de zege.

Met nog een dikke vier seconden
op de klok kregen de Leeuwarder
basketballers balbezit bij de stand
88-87. Center Griffin Kinney ging
naar de basket, maar zijn poging
strandde.

Coach Van Dijk toonde zich tij-
dens de persconferentie na de derde
wedstrijd onder zijn leiding een te-
vreden man: ,,We hebben een enor-
me stap voorwaarts gezet ten op-
zichte van de eerste twee wedstrij-
den. Daar ben ik erg happy mee.

Zwolle heeft z’n best moeten doen
om de zege uit het vuur te slepen.’’

De coach was ook opgetogen over
de strijd en de veerkracht van zijn
ploeg. ,,We hebben de wedstrijd fy-
siek gemaakt en zijn de strijd aange-
gaan.’’

Dat gebeurde ook toen Aris een
paar keer op behoorlijke achter-
stand was gezet. Halverwege het
laatste kwart liep Zwolle zelfs uit
naar 87-75 en gaf niemand meer en
stuiver voor de Leeuwarders.

Met een driepunter leidde Craig
Osaikhwuwuomwan de sensatione-

le inhaalrace (0-12) in waarmee Aris
langszij kwam: 87-87. Dat het beslis-
sende zetje uitbleef, werkte niet na-
delig op het gemoed van Van Dijk:
,,Het was een en al energie. Ik heb
daarvan genoten.’’

Bij zijn team eindigden zes spelers
in de dubbele cijfers. Darian Ander-
son werd topscorer met 16 punten.
Craig Osaikhwuwuomwan scoorde
een double-double met 10 punten en
15 rebounds. Zondagmiddag sluit
Aris de reguliere competitie af met
een thuiswedstrijd tegen Rotter-
dam.


