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Tekort aan ‘benzine’ doet Aris de das om in Leiden
• Leeuwarders met vertrouwen

richting duel met Amsterdam

Piet Jan Nauta

Leiden |De basketballers van Aris uit
Leeuwarden zijn zaterdagavond te-
gen een nederlaag aangelopen in en
tegen Leiden (77-55). Ondanks het
verlies stapte de ploeg van Tony van
den Bosch met een goed gevoel van
het veld. In de voorbereiding op het
nu al cruciale duel van zaterdag met
Amsterdamwas enig zelfvertrouwen
nodig. Morgen kan er in het bekerdu-
el met Den Bosch nog eens aan het
vertrouwen gewerkt worden.

,,Dit was een nederlaag met per-
spectief”, zei Aris-coach Tony van

denBosch. ,,Wekondendrie kwarten
goed mee tegen een goede ploeg. We
hadden teweinigbenzineomookhet
vierde kwart mee te kunnen, maar
dat is geen schande. We waren moe,
mede door de beperkte wisselmoge-
lijkheden die we hebben. De ver-
moeidheid was ook het gevolg van
drie kwarten keihard werken.”

Zoals Van den Bosch aangaf had
Aris nog steeds wat personele pro-
blemen. Valentijn Lietmeijer is nog
altijd geblesseerd en ook de komen-
de weken nog niet inzetbaar. Niels
Bunschoten kwakkelt met een lies-
blessure en is niet geheel okselfris.
Wel was Stefan Mladenovic terug
van een blessure. ,,Het geeft je toch
wat extra kracht naast iemand als
Emile Blackman”, zei de Belgische
oefenmeester in Leeuwarder dienst.

Blackman (twintig punten) enMlade-
novic (dertienpunten)namenAris bij
de hand in Leiden, tegen de nummer
twee uit de eredivisie achter koplo-
per Groningen. ,,Stefan mist wed-
strijdritme, maar bracht wel wat ex-
tra pit in ons team. Blackman kreeg
daardoor een iets vrijere rol en kon
daarom doen waar hij goed in is. We
hebben ook nog voorgestaan in het

De ploegen om ons
heen versterken
zich. Wij gaan dat
niet meer doen

eerste kwart, dus we hebben ons van
een goede kant laten zien.”

Aris verdedigt nog altijd een zes-
de plaats op de ranglijst. Eenplek die
aan het einde van het seizoen deel-
name aan de play-offs betekent.
,,Dat wordt nog lastig genoeg”, be-
sefte Van den Bosch zich. ,,Je ziet dat
de ploegenomonsheen zich verster-
ken.Wij gaandat nietmeer doen,we
proberen het met deze groep te be-
reiken. Gemakkelijk wordt het
niet.”

De laatste versterking voor Aris
was Jeroen van der List, die over-
kwam van Weert. ,,Die was onzicht-
baar tegen Leiden”, zag Van den
Bosch. ,,Hij zit in een mindere fase
momenteel enmisschienmoet ik in-
grijpen als coach. Nathaniel Musters
traint hard en als Van der List zo

doorgaat, verdientMusters eenkans.
Soms moet je als coach ingrijpen en
het zou best eens kunnen dat dat te-
gen Amsterdam al het geval is.”

Zaterdag komt de ploeg uit de Ne-
derlandse hoofdstad op bezoek. De
ploeg staat een plek lager op de rang-
lijst en heeft vier puntenminder dan
Aris,maarook tweewedstrijdenmin-
der gespeeld. Winst op de Amster-
dammers zou extra lucht betekenen.
,,Dinsdag (morgen, red) spelen we
dus in de beker, maar de wedstrijd
van zaterdag is het belangrijkst. We
focussen ons op de competitie, wat
we in de beker doen is bonus.”

Leiden - Aris 77-55 (14-17, 21-14, 20-17, 22-7).
Scores Aris: Blackman 20, Mladenovic 13,
Kumelis 8.Assists: Kumelis 2, Blackman, Pe-
terson, Kratch1.Rebounds:Blackman8, Ku-
melis 6. Turnovers: Kumelis 5, Blackman.


