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Aris stunt tegen Leiden
en dwingt derde duel af

• Michaels neemt Leeuwarders
in eigen huis op sleeptouw

Nathan Sprey

Leeuwarden | ‘Tonight is the night, we’ll
fight till it’s over.’ De muziek van
Macklemore die gisteravond uit de
boxen schalde vlak voor het duel tus-
senAris en Leiden in de return van de
play-offs in het Nederlandse basket-
bal, werd goed opgenomen door de
mannen van coach Tony van den
Bosch.De Leeuwarders vochtennade
85-77nederlaag vandinsdag voorwat
ze waard waren. Inderdaad: ‘We put
our hands up like the ceiling can’t hold us.’
Er werd terecht gewonnen en een
derde, alles beslissend duel afge-
dwongen: 64-56. Het dak ging eraf in
Kalverdijkje.

Datwasmede te dankenaande ge-
kozen tactiek van coach Van den
Bosch. De Belg had gezien dat zijn
ploeg dinsdag véél te weinig re-
bounds pakte en daar had hij een list
op verzonnen met het inzetten van
Niels Bunschoten. De 2,05 meter lan-
ge forward hielp zijn ploeg aan de
eerste voorsprong van de wedstrijd
(6-5) en daarna hield Aris het initia-
tief. Leiden hielp een handje door
ontzettend slecht te schieten. Het
enige dat niet meewerkte was de
techniek: na twee minuten lag het
spel stil vanwege haperende tech-
niek. Aris liet zich er niet door aflei-
den en kwam via David Michaels en
Bunschoten op en 14-5 voorsprong.

Het duo was erg belangrijk, waar-
bij Bunschoten voor rust de hoofdrol

op zich nam. Met de eerste score in
het tweedekwart tekendehij voor19-
10: een verschil waarover Leiden ab-
soluut niet mocht klagen. De num-
mer drie van de eredivisie had geen
antwoord op de zone-verdediging
van de Leeuwarders. De schotklok-
overschrijding vier minuten voor
rust zei alles over het schotpercenta-
ge.

Het was ook zeker niet de laatste
keer dat Leiden de ring niet raakte en
zo balbezit verloor. ,,We hebben
schitterend verdedigd. Het eerste
kwart hadden zemaar één aanvallen-
de rebound”, zag Van den Bosch.
,,Dinsdag kwamen ze in totaal tot ne-

gentien. Dat is een flink verschil.”
Nadat Jeroen van der List de 37-21

binnenwerkte, was het eigenlijk een
tegenvaller dat Leiden het gaatje nog
terugbracht tot tien (37-27) voor rust.
In het derde kwart leek Aris alsnog
weg te lopen, via opnieuw Bunscho-
ten en Michaels, samen maakten ze
32 punten, werd het 46-29.

Maar in plaats van door te stoten,
kreeg de formatie van Van den Bosch
plankenkoorts. Leidenhadhetkunst-

je van de zone-verdediging goed afge-
keken van Aris en als sneeuw voor de
zon was de ruime voorsprong ver-
dwenen, vooral dankzij Carrington
Love. Dat de Leidense score in de buz-
zerwerd afgekeurd, was eenmentale
steun in de rug voor Aris, maar het
gat was wel verkleind tot 49-45.

Veerkracht
Het tijwas gekeerd:Ariswerd angstigHet tijwas gekeerd:Ariswerd angstig
en scoorde bijna tien minuten niet.
Via Marijn Ververs kwam Leidenmet
de haven in zicht terecht op voor-
sprong en na een tweepunter van
Worthy de Jong leek Aris dood en be-
graven (51-54). Een time-out van Van
den Bosch, waarbij wederom de in-
spirerende teksten van Macklemore
klonken en de coach in zeer duidelij-
ke taal liet wetenwat hij van zijn spe-
lers vond, bracht Aris de veerkracht
die het dinsdag ook toonde.

Het initiatief dat Aris ongeveer
tien minuten kwijt was, bleef er dit-
maal wél. Na punten van Van der List
maakte Michaels een ‘drietje’ (56-56)
en een kolkend Kalverdijkje ging er
nog eenmaal achterstaan. Deze
avondwasvoorAris. ,,Ikben jarenou-
der geworden in het laatste kwar-
tier”, verzuchtte een trotse Van den
Bosch. ,,Maar we hebben weer weer-
baarheid getoond.”Met een knipoog:
,,Enwehebben al eenwedstrijdmeer
dan gepland. Tegen dit Leiden liggen
kansen.” Dat mag Aris morgen laten
zien, in dehalmet demét toepasselij-
ke naam: de Vijf Meihal.

Aris - Leiden64-56 (16-10, 21-17,12-17,15-12).
Scores Aris: Michaels 17, Van der List 16, Bun-
schoten 15. Rebounds: Michaels 9, Van der
List 8, Kumelis 7.

We hebben al een
wedstrijd meer dan
gepland. Tegen dit
Leiden liggen er
kansen

Met zeventien punten en negen rebounds was David Michaels de grote man gisteren bij Aris, dat het tweede
play-offduel met Leiden won en daarmee een derde en beslissende wedstrijd afdwong. Foto: Henk Jan Dijks


