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Schade bij Aris valt
op het Groninger
scorebord nog mee

• Gehavende Leeuwarders geen
partij voor Donar: 85-61

Groningen | Met een overwinning
van Aris in Groningen had gistermid-
dag niemand rekening gehouden.
Dat het verschil na vier kwarten bas-
ketbal ‘slechts’ 24 punten zou zijn,
misschien ook niet. Aris wist in het
laatste kwart de schade aardig be-
perkt te houden, ondanks een aantal
afwezige spelers. Zo viel de schade op
het scorebord in Groningen nog mee
(85-61), maar kan de krappe selectie
niet meer blessures gebruiken.

,,Het is een logische uitslag”, zei
Aris-coach Tony van den Bosch. ,,We
hebben ons proberen te verweren.
Daarin zijnwe somswat tot het rand-
je gegaan en ik ook, om proberen het
team wat wakker te schudden. De
tweede helft hebben we ons redelijk
laten zien en zag ikwat van onze faal-
angst verdwijnen. Al was ons schot-
percentage nog niet om over naar
huis te schrijven.”

Nee, het echte vuurwerk ontbrak
gisteren in een volgepakt Martinipla-
za te Groningen. Die ontbrak al voor
de wedstrijd, want de vuurwerkin-
stallatie diewordt gebruikt bij depre-
sentatie van de spelers werkte niet.
Het was een voorbode voor de wed-
strijd. Aris kon niet beter, Groningen
vondhetwel best.Datwasookniet zo
gek, want morgen staat de voor de
Groningers belangrijke wedstrijd in
de FIBA Europe Cup in Cyprus op het
programma.

Bij de Leeuwarders nog altijd geen
Valentijn Lietmeijer. ,,Ik verwacht
dat hij er nog wel een paar weken uit
ligt”, zei Van den Bosch. ,,Met een
beetje geluk is hij er in maart weer
bij.” Ook Emile Blackman was niet
van de partij. ,,Hij heeft last van een
voetkneuzing, die hij heeft opgelo-
pen tegen Leiden vorige week”, wist
Van den Bosch. ,,Als hij er niet bij is,
kost met dat zo’n twintig punten per
wedstrijd. Hij krijgt dezeweek de uit-
slag van de scan die in het ziekenhuis
is gemaakt. Hopelijk valt het mee.
We hebben het tegen Amsterdam
wat geforceerd met hem. Dat had
achteraf niet gemoeten.”

Jeroen van der List en Stefan Mla-
denovic waren wel van de partij, ook
al waren ze niet geheel okselfris. Het
duowas net hersteld van een griepje.
Veel rust zat er niet in voor het twee-
tal, want van de veertig minuten
speeltijd zaten ze maar zes op de
bank.

Van den Bosch beseft dat hij iets
meermoet eisen van zijn spelers dan
hij zelf zou willen. ,,De maand janu-
ari was pittig, maar in februari heb-
ben we een halve maand geen com-
petitie. Wel komen Zwolle en Rotter-
dam op bezoek. We zouden er goed
aan doen om één van deze twee wed-
strijden te winnen, om zo Amster-
dam onder ons te houden.”

Donar - Aris 85-61 (24-10, 20-10, 29-14, 12-
27). Scores Aris: Van der List 19, Kratch en Ku-
melis 10, Mladenovic en Bunschoten 8. As-
sists: Mladenovic 3. Rebounds: Van der List
14, Peterson en Bunschoten 4. Turnovers:
Mladenovic 4, Van der List 3. Steals: Van der
List 2,Kumelis 2.


