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Aris tankt vertrouwen
voor return met Leiden

Leeuwarders spelen goed,
maar verliezen met 85-77

Nathan Sprey

Leiden | Verliezen? Ja, dat was voor
Aris gisteravond in de VijfMeihalwel
de verwachting. De zes eerdere ont-
moetingen dit seizoen (twee oefen-
en vier reguliere competitieduels)
gingen allen verloren voor de Leeu-
warder basketballers. Dus was de
missie in de eerste play-offronde bij-
zonder moeilijk, zeker in de weten-
schap dat het topscorer Emile Black-
man moest missen met een enkel-
blessure. Toch bleef de formatie van
Tony van den Bosch uitstekend over-
eind en had het zelfs serieus uitzicht
op een stunt. Die kwam er niet, wel
geeft de 85-77 nederlaag veel vertrou-
wen voor eenmooie return in Kalver-
dijkje morgenavond.

Met name in de eerste drie kwar-
ten waren het kleine dingen waar
Aris vertrouwen uitmoest putten: de
uitstekende start bijvoorbeeld.Dank-
zij Jeroen van der List, Deividas Ku-
melis en Niels Bunschoten was het -
ondanks een heerlijke dunk van
Worthy de Jong die de wedstrijd
opende en (mede-)topscorer bij Lei-
den werd - al heel snel 5-12 in het
voordeel van Aris. Met een vroege ti-
me-out herstelde Leiden de verhou-
dingen en door een driepunter van
Clayton Vette in de zoemer was de
voorsprong van Aris ruimschoots on-
gedaan gemaakt (27-23).

Natuurlijk werd het gemis van
Blackman - de nummer drie op de

topscorerslijst van de Eredivisie - ge-
voeld door Aris, maar het belangrijk-
ste manco waren de vele rebounds
(47-31) die het Leiden toestond. Daar-
door kon de thuisploeg vaker aanleg-
gen. Van der List hield zijn ploegmet
demeeste rebounds (5) op de been en
hij was sowieso erg belangrijk: na
een snoeihard blok op Mohamed
Kherrazi dunkte hij aan de andere
kant een misser van Kumelis vlie-
gend binnen. Omdat Aris de laatste
aanval voor de rust prima uitspeelde,
was de achterstand dankzij een score
van Nate Kratch (50-42) te overzien.

Aris bleef positief verrassen, on-
danks dat het veel rebounds weggaf

en het Blackman (en ook Valentijn
Lietmeijer) steeds harder ging mis-
sen. Niet alleen in de scores, maar
vooral in de roulatie. Omdat Aris
soms handen en voeten nodig had
om bij te blijven, had het veel over-
tredingen nodig. Daardoor moest
met name uitblinker Van der List en
ook captain Stefan Mladenovic lan-
ger naar de kant dan de ploeg kon
dragen. ,,Het was moeilijk om onze
foutenlast op te vangen, maar dat

hebben we als team goed gedaan”,
oordeelde de aanvoerder.

Na een Leidense buzzerbeater aan
het einde van kwart drie én in het be-
gin van deel vier leek het over en slui-
ten voor Aris, maar wederom liet het
onder aanvoering van Van der List,
die tot 22 punten kwam, zien over
veerkracht te beschikken. Na vier ge-
maakte vrije worpen van Kumelis
was de angst meer dan voelbaar in
Leiden: op 75-73 had Aris zelfs balbe-
zit. Omdat Michaels een driepunter
miste endeLitouwer zelf eencruciale
foute pass maakte, ontsnapte de
thuisploeg uiteindelijk tóch. Mlade-
novic: ,,We misten net de slimmig-
heid en ervaring om het goed uit te
spelen.Op75-73 gavenwedebal dom
weg. Hoewel het uiteindelijk niet uit-
maaktof jemet tweeofdertigpunten
verschil verliest, geeft dit wel ver-
trouwen voor de return.”

Opgelapt
Met topscorer Blackmanhad er zéker
in het vierde kwart meer ingezeten:
Aris had thuisploeg Leiden opdeplek
waar ze het hebben wilde. Als de
Amerikaan morgen weer opgelapt is
en Aris kan hetzelfde veldspel én de-
zelfde veerkracht op de vloer bren-
gen als in Leiden, wacht er wederom
een heerlijke basketbalwedstrijd. En
dat is wat de play-offs in Leeuwarden
moeten brengen. Aris kan in elk ge-
val vol vertrouwen aan de return te-
gen Leiden beginnen.

Leiden - Aris 85-77 (27-23, 23-19, 21-19, 14-
16). Punten Aris: Jeroen van der List (22), Ste-
fanMladenovic enNateKratch (9) enDeividas
Kumelis (8). Rebounds: Van der List (5), Niels
Bunschoten, Kratch en David Michaels (4).

We misten tegen

Leiden net de

slimmigheid en de

ervaring om het wat

beter uit te spelen

Jeroen van der List heeft een fraaie dunk in huis namens Aris. De Leeuwarders speelden een sterke wedstrijd
tegen Leiden en gaan met vertrouwen de return tegemoet. Foto: Orange Pictures


