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Aris ook in bekerreturn
speelbal van Den Bosch
FREDERIK BIERLING

LEEUWARDEN De return van het
bekerduel tussen Aris en Den
Bosch was een verplicht num-
mertje. De gasten plaatsten zich
zonder bovenmatige inspan-
ning voor de halve finale.

ARIS 49

DEN BOSCH 84

In aanloop naar het bekerduel
lokte de Leeuwarder basketbal-
club potentiële toeschouwers
met gratis kaartjes. Een verstan-
dige zet, aangezien de heenwed-
strijd in de Bossche Maaspoort in
een kansloze nederlaag (85-58)
was geëindigd. Gratis entree was
dus een even aardige als logische
geste van Aris, maar slechts wei-
nigen maakten er ook daadwer-
kelijk gebruik van.

Of de thuisblijvers iets hebben
gemist? Nee. Het krachtsverschil
tussen beide teams was opnieuw
veel te groot en daarom hoeft
het team van coach Tony Van
den Bosch zich ook geen illusies
te maken voor zaterdag, als bei-
de teams elkaar weer treffen in
competitieverband. Het wordt
dan de vierde ontmoeting bin-
nen vier weken, want bij de her-
vatting van het reguliere seizoen
op 6 januari kwamen ze elkaar
ook al tegen. Ook toen liet de uit-
slag niets aan duidelijkheid te
wensen over: 48-99.

Gisteravond nam Aris nog wel
brutaal een 7-0 voorsprong,
maar dat kwam ook doordat Den
Bosch de eerste vier minuten
niet tot scoren kwam. Toen de
gasten de ban hadden gebroken,
ging het snel. Via 14-21 na het eer-
ste kwart was het verschil halver-
wege al twintig punten: 22-42.

De Leeuwarders stapten na
rust niet bijster geïnspireerd de
vloer op. Het besef dat ze een

kansloze strijd voerden, werkte
verlammend. ,,We hebben een
team voor de zesde plaats en ook
niet meer’’, sprak Van den Bosch.
,,Het verschil tussen 1 en 6 is zo-
danig groot dat het voor de spe-
lers mentaal niet prettig is. Ge-
lukkig krijgen onze concurren-
ten ook steeds een pak slaag, dat
scheelt. Maar het incasserings-

vermogen van die gasten zal be-
perkter worden, dat is een feit.’’
Lachend: ,,Ik heb het gevoel dat
we alleen maar tegen Den Bosch
en Groningen spelen.’’

Op 15 februari valt er wellicht
weer iets te halen voor Aris als
Rotterdam op bezoek komt.
Daarna heeft Aris drie weken
geen wedstrijden en krijgt Van
den Bosch de tijd zijn team te
prepareren voor de belangrijke
maand maart.

‘We hebben een
team voor de
zesde plaats en
ook niet meer’
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