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Score Blackman cruciaal voor seizoen Aris
FREDERIK BIERLING

LEEUWARDEN Met een score van
Emile Blackman in de laatste se-
conde pakte Aris gistermiddag als-
nog de zege in het thuisduel met
Apollo Amsterdam (70-68).

ARIS 70
AMSTERDAM 68

Wat de exacte waarde van de win-
nende actie is, moet nog blijken. Feit
is dat Aris nu nog altijd meedoet om
het laatste ticket dat recht geeft op
deelname aan de play-offs. Veelzeg-
gend was echter het waarschuwende
vingertje van coach Tony Van den

Bosch: ,,Dat er nu euforie is, dat mag.
Maar we mogen niet op ons donder
krijgen van Weert (woensdag 20.00
uur, red), want dan zijn we weer te-
rug bij af.’’

Hij weet als geen ander hoe broos
het vertrouwen van zijn spelers is.
Aris heeft nu eindelijk weer eens een
competitiewedstrijd gewonnen – de
laatste keer was op 13 december
thuis tegen Den Helder – maar is
niet opeens een winnend team. Aan
de andere kant zijn Valentijn Liet-
meijer en Stefan Mladenovic terug
van blessures en is David Michaels
plotseling binnen komen lopen.

,,Valentijn deed het goed tegen Di-
meo van der Horst en gooide er ook

M 68

nog een drietje in, terwijl Stefan
geen ruimte gaf aan Aron Royé’’,
sprak Van den Bosch. ,,Met ook nog
David erbij kan ik nu schuiven, kan
ik wisselen. Dit zijn wedstrijden
waar ik op kick.’’

Aris begon ijzersterk en nam snel
een 18-6 voorsprong. Dat Amster-
dam daarna terugkwam tot 21-21 was
volgens de coach logisch. ,,Dat weet
je. Laat ze maar bijkomen; het kost
ze wél energie.’’ Beide teams hielden
elkaar lang in evenwicht, maar de
laatste van vier driepunters van
voormalig Aris-speler Jesse Markus-
se leek Aris de das om te doen (64-
68). Gelukkig voor de thuisclub viel
een ‘drietje’ van Mladenovic goed

(67-68) en verkwanselde Amster-
dam de volgende aanval. Blackman
miste daarop een schot van grote af-
stand, maar de bal vloog via een Am-
sterdamse hand over de zijlijn.

Met nog 3 seconden op de klok
kreeg de Amerikaan de bal opnieuw
in handen, wurmde zich een weg
naar de basket en scoorde fraai met
de linkerhand. Hij kreeg zelfs nog
een bonus vrije worp omdat er fout
op hem was gemaakt.

De ontlading bij Aris was immens.
,,Ik kan me voorstellen dat ze in de
andere kleedkamer niet gelukkig
zijn’’, sprak Van den Bosch. ,,Maar ja,
welkom bij de club, Ik weet hoe het
voelt.’’


