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Aris kan nét niet stunten tegen koploper Leiden
Van onze sportredactie

Leeuwarden | Voor het eerst dit sei-
zoen deden de basketballers van Aris
Leeuwarden in eigen huis aan klan-
tenbinding. Het was zaterdagavond
dichtbij een stunt tegen de nog onge-
slagen koploper Leiden, nam in het
derde kwart zelfs de leiding, maar
moest zich toch gewonnen geven: 64-
66. Een nederlaag, maar wel eentje
met perspectief.

Dat had ook zomaar anders ge-
kund,wantAris kreegnogdekansom
de overwinning naar zich toe te trek-
ken. Stefan Mladenovic was de man
die met nog een paar seconden op de
klok het balbezit had en de ruimte

kreeg om een driepunter te schieten.
Zijn schot spatte uiteen op de ring,
waarna de zoemer een einde maakte
aan een enerverend potje basketbal.

Het was na een vliegende sei-
zoensstart met twee overwinningen
toch alweer de vierde nederlaag op
rij. Maar een compleet andere neder-
laag dan de voorgaande drie, waar
Aris geen enkele keer een goede
beurtmaakte. Vooral thuis tegenRot-
terdam (69-80) en op bezoek bij Den
Bosch (88-47) was het bij vlagen ont-
hutsend wat de Leeuwarders lieten
zien. Iets wat coach Tony van den
Bosch dan ook niet onder stoelen en
banken schoof. Hij verweet zijn
ploeg een gebrek aan basketbalintel-
ligentie en een gemakzuchtige hou-
ding als het duel op een nederlaag af-

Over Aris hangt
de veronderstelling
dat verliezen niet
erg is. Vreselijk.
Verliezen is wel erg

stevende. ,,Over Aris hangt de veron-
derstelling dat verliezen niet erg is.
Vreselijk. Verliezen is wel erg”, sprak
de geërgerde coach op 21 oktober na
de zeperd in eigen huis tegen het
toen nog puntloze Rotterdam.

Herpakken
Zonder de geblesseerdeMeshack Lufi-
le, die in een dik jaar in Leeuwarden
eigenlijk altijd wel ergens last van
heeft, keek Aris al vroeg tegen en 0-11
achterstand aan. Een monsterneder-
laag leek opnieuw in de maak, maar
in tegenstelling tot eerdere optredens
wist Aris zich te herpakken en toonde
het een uitstekende mentaliteit en
een gevoel van teamspirit. Iets waar
een team als Aris het tegen sterkere
tegenstanders ook van moet hebben.

Nate Kratch eiste in het Kalverdijkje
de hoofdrol op bij Aris door met ze-
ventien punten en twaalf rebounds
een ‘double doublé neer te zetten.
Mladenovic scoordemet vijftien pun-
ten, vier steals en drie assists ook pri-
macijfers, alwarenvijf turnoverswel
wat teveel van het goede. Voor coach
Van den Boschwas het goed omweer
eens zo’n wedstrijd van zijn ploeg te
zien na een slechte periode. En dat is
met het oog op de thuiswedstrijd van
zaterdag tegen directe concurrent
Amsterdam een prettige constate-
ring.

Aris - Leiden 64-66 (10-16, 15-15, 22-22, 17-
13). Scores Aris: Kratch 17, Mladenovic 15,
Blackman 12. Assists: Lietmeijer 3, Mladeno-
vic 3. Rebounds: Kratch12, Bunschoten 9. Ste-
als: Mladenovic 4, Bunschoten 4.


