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Vrije worpen
breken fris Aris
op tegen Leiden

• David Michaels maakt rentree
met dubbele cijfers

Piet Jan Nauta

Leeuwarden | Zondag begint de be-
langrijkste week van het seizoen
voor Aris tot nu toe,met het duelmet
Amsterdam als serie van drie wed-
strijden met directe tegenstanders
om een plek in de play-offs. In de
voorbereiding daarop trof het giste-
ren het sterker geachte Leiden, num-
merdrie inde eredivisie.Daarinbood
het met name voor rust goed partij,
maar na twee ‘vrije’ weken was het
niet genoeg voor de winst: 72-81.

Stilzitten deed Aris echter niet in
de korte ‘pauze’ van twee weken. Zo
werd forward David Micheals aange-
trokken. De Amerikaan speelde in
het seizoen 2012/2013 ook al in Leeu-
warden en speelde de afgelopen ja-
ren in Zuid-Korea. De 27-jarige druk-
te meteen zijn stempel op het spel
van Aris gisterenmet twintig punten
en twaalf rebounds. ,,David is voor el-
ke ploeg in Nederland een verster-
king, zelfs in België”, zei Aris-coach
Ton van den Bosch. ,,Hij ziet het spel,
is slim en in de kleedkamer is hij ie-
mand die respect heeft. We zijn blij
hem erbij te hebben.

Niet alleen op het veld kwam ver-
sterking, ook langs de lijn. Gisteroch-
tend werd Anne van Dijk toegevoegd
aan de technische staf. De hoofdtrai-
ner van BVGroningen, uitkomend in
de promotiedivisie en tegen wie
maandag nog een oefenwedstrijd
werd gespeeld, is de rest van dit sei-
zoen de rechterhand van Van den
Bosch. Van Dijk was in het verleden
meerdere keren assistent in nationa-

le jeugdselecties en hoofdcoach van
het Regionaal Trainingscentrum
noord (RTC). ,,Vier ogen zien altijd
meer dan twee”, zei Van den Bosch.
,,Het is goed om hem erbij te heb-
ben.”

Te veel minuten
Aris startte fris aan het duel en bleefAris startte fris aan het duel en bleef
prima in de buurt van het op papier
sterkere Leiden. Vlak na de rust
maakten de bezoekers het verschil,
maar echt uitlopen deed Leiden niet.
Aris verloor teveel rebounds enDeivi-
das Kumelis miste liefst zeven van
zijn twaalf vrije worpen. ,,Dat heeft
te maken met het feit dat hij te veel
minutenmoetmaken,met de blessu-
res van Stefan Mladenovic en Valen-
tijn Lietmeijer.”

Desondanks bleef Aris tot aan de
laatste seconden hoop houden op
meer, zeker omdat Leiden ook scho-
ten begon temissen. ,,Maar je zag dat
op het einde de krachten op waren.
Hopelijk zijnValentijn enStefan zon-
dag inzetbaar, maar ik maak me wel
zorgen of ze het redden. Het wordt
een belangrijkeweek voor Aris. Maar
we gaan er met vertrouwen in.”

Zondag komt Amsterdam, de hui-
dige nummer zes en virtueel eige-
naar van het zesde en laatste play-off
startbewijs, op bezoek in Leeuwar-
den.Driedagen later, opwoensdag14
maart, komt Weert en weer drie da-
gen later gaat Aris op bezoek bij Den
Helder. Twee ploegen die nog onder
Aris op de ranglijst staan. In dezelfde
volgorde sluit Aris ook het reguliere
seizoenafmiddenapril.Maarhetkan
nu alvast een goede slag slaan.

Aris - Leiden 72-81 (25-27, 15-17, 12-23, 20-
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