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Aris kan na tweede succesje op rij weer wat ruimer ademhalen
FREDERIK BIERLING

LEEUWARDEN De lach is terug in het
Kalverdijkje. Na de tweede – moei-
zame - zege op rij beziet Aris de na-
bije toekomst weer met een iets po-
sitiever gevoel.

ARIS 82
WEERT 67

Op de ontsnapping in extremis van
zondag tegen Amsterdam volgde
gisteravond een nauwelijks minder
spannend duel met Weert. Dat lag
vooral aan Aris zelf dat de zaak in het
begin schromelijk onderschatte.
,,We begonnen heel zwak’’, erkende
captain Stefan Mladenovic. ,,We zul-
len nog een keer naar de video moe-
ten kijken. Zij scoorden echt veel te
gemakkelijk.’’

Onderschatting of slap beginnen

overkomt zelfs de grotere teams in
de eredivisie. Basketball Academie
Limburg (BAL) – sinds dit seizoen de
officiële naam van Weert – doet het
met allemaal jonge Nederlanders
die weinig imposant ogen. Ook heeft
het team in 2018 nog geen enkele
wedstrijd winnend afgesloten, al
wordt het steevast overladen met
complimenten.

In totaal boekte het opleidings-
team van coach Radenko Varagic dit
seizoen slechts drie overwinningen,
maar een daarvan was wel tegen
Aris. In het Leeuwarder Kalverdijkje
nota bene: de wedstrijd eindigde na
verlenging in 73-76.

Dat duel is de boeken ingegaan als
een van de slechtste ooit van Aris.
Gisteravond deed het team van To-
ny van den Bosch aanvankelijk een
poging dat ‘kunststukje’ te evena-
ren. De Leeuwarders namen snel een

7-2 voorsprong en dachten vervol-
gens dat ze het wel op halve kracht
zouden kunnen.

Die gedachte was enorm mis-
plaatst. Dat peperden de talentvolle
Limburgse jonkies Aris ook in: na
zes minuten spelen stond het op-
eens 9-19. Met een time-out kreeg
Van den Bosch de boel weer enigs-
zins op de rails, maar uitlopen was er
in de eerste helft niet bij. Sterker,
Weert stond halverwege doodleuk
voor: 41-42.

Na rust bleef het duel ook lang in
balans en was Aris vaak meer bezig

met de arbitrage dan met Weert. De
lieden in het oranje-zwart gaven
daar ook aanleiding toe met hun
warrige optreden, tot ergernis van
Van den Bosch. ,,Moeilijk hoor, vijf
tegen zeven’’, verzuchtte hij in het
derde kwart na weer een omstreden
beslissing. In totaal kreeg Aris 24
calls tegen (waaronder twee techni-
sche fouten), Weert 13.

Naderhand wilde de coach zich
daar niet achter verschuilen. Daar-
mee zou hij Weert tekort doen. ,,We
hebben tegen een jong en attractief
team gespeeld dat ons in december
ook de das heeft omgedaan. Kijk
naar Den Bosch dat tegen Weert 21-1
achter kwam, kijk naar Zwolle dat
bibberend de meet haalde. Dit is een
heel goed team. Die coach van Weert
doet een fantastische job. Veel spe-
lers liggen nu al onder contract bij
grotere teams.’’

Er kwam pas tekening in de strijd
toen Nate Kratch in het laatste kwart
twee drietjes achter elkaar produ-
ceerde en de stand naar 69-62 tilde.
Aris kreeg daardoor weer wat lucht
en bracht het verschil uiteindelijk
mede door zeven punten van top-
scorer Jeroen van der List (33 in to-
taal) op een toch nog keurige vijf-
tien.

Afgezet tegen de nederlaag van
december is Aris toch wel iets ge-
groeid. Dat is ook noodzakelijk wil
Aris de play-offs bereiken. De zege
van gisteravond was weer een stap
in de goede richting. De Leeuwar-
ders hebben nu een voorsprong van
twee punten op concurrent Amster-
dam. Zaterdag kan het verschil oplo-
pen tot vier als Aris op bezoek gaat
bij nummer acht Den Helder en Am-
sterdam het moet opnemen tegen
het sterker geachte Leiden.

Na rust was Aris
vaak meer bezig
met de arbitrage
dan met Weert

Aris-speler Stefan Mladenovic (links) in duel met Matthew van Tongeren.
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