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Play-offs lonken weer voor Aris
Op rokjesdag ging
voor Aris de zon
weer schijnen. In
een alles-of-niets-
wedstrijd wonnen
de Leeuwarders in
Amsterdam van
Apollo. De play-
offs lonken weer.

APOLLO 55

ARIS 74

FREDERIK BIERLING

H
et is zaterdagmiddag
even voor vieren en Am-
sterdam geniet van ‘rok-
jesdag’. In de omgeving

van de Apollohal, waar Aris voor zijn
laatste kans vecht, is het al niet an-
ders. Het terras van de aanpalende
Harbour Club zit vol en bij de brug
waarop de Aris-bus staat, passeert
het ene plezierbootje na het andere.

Hoewel in de Apollohal echt iets
op het spel staat, ook voor de thuis-
club, verkiezen vele thuisfans zon
boven basketbal. De paar honderd
die wel zijn komen kijken naar het
gevecht om de laatste play-offplaats
laten zich aanvankelijk nog horen,
maar lang duurt het niet. Aris is ge-
woon beter en staat bij rust al ruim
voor: 28-39.

Met spelverdeler Aron Royé op
halve kracht wegens een handbles-
sure is Apollo te veel afhankelijk van
Dimeo van der Horst. Hij speelt
goed, maar presteert belabberd van-
af de vrijeworplijn. De thuisclub
blijft steken op 55 punten, ook al om-
dat Aris verdedigend geen cadeau-
tjes weggeeft. Dat is wel eens anders
geweest.

Coach Tony Van den Bosch geeft
het vertrouwen aan spelers die wil-
len strijden voor het team. Hij expe-
rimenteerde de laatste duels al met
zijn basisteam en weet wat hij wil.
Opmerkelijk: de in oktober bijkans
afgeschreven Australiër Nathaniel
Musters krijgt 35 minuten speeltijd.
Hij veegt en poetst, offert zich op,

pakt acht rebounds en scoort ook
nog vier puntjes. Op de bank zit Je-
roen van der List – drie minuutjes in
het veld – zich te verbijten.

Van den Bosch noemt de naam
Musters in zijn napraatje als eerste.
,,Ik heb me in hem vergist. Hij heeft
bewezen dat hij een enorm karakter
heeft, dat je er door hard werken ook
wel komt. Hij reboundt goed, heeft
body en intimideert in the paint.’’

Topscorer bij Aris is David Mi-
chaels. De Amerikaan die begin
maart kwam aanwaaien, maakt 23
punten. Hij schiet vier op zes drie-
punters, maakt vier op vijf tweepun-
ters en is foutloos met zijn vrije wor-
pen. Bovendien pakt hij Apollo nog
vijf keer de bal af. Ook is Michaels de-
gene die op de juiste momenten
scoort, als Aris het even moeilijk
heeft of in tijdnood komt.

Michaels schuift de eer door naar
het team. ,,Mijn teamgenoten bren-
gen mij in de positie en geven mij
het vertrouwen’’, stelt hij. ,,We ver-
dedigden geweldig vandaag. Nate
Musters was een man onder het
bord, Nate Kratch ook, Deividas
speelde erg goed en zo kan ik nog
wel even doorgaan. Iemand als Mus-
ters die zich helemaal opoffert en
het vuile werk opknapt, inspireert
iedereen om hard te werken.’’

In de kantine neemt Van den

Bosch een slok van zijn pintje en
steekt dan een waarschuwende vin-
ger op. ,,Deze overwinning is heel
mooi, maar we hebben nog niets.’’

Wel heeft Aris het bereiken van de
play-offs weer in eigen hand. De
ploeg staat zesde met evenveel pun-
ten als Apollo, maar het onderlinge
resultaat is beter: 3-1. Ook oogt het
programma van Aris (Leiden, Donar,
Weert, Den Helder) iets eenvoudiger
dan dat van Apollo (Zwolle, Donar,
Den Helder, Leiden).

Van den Bosch is het debacle van
twee dager eerder in Rotterdam ech-
ter nog niet vergeten. ,,Ik wilde giste-
ren (vrijdag, red) eigenlijk een lock-
out doen, de spelers buitensluiten.
Ga werk zoeken, dan moet je elke
dag om zes uur uit je bed.’’

Hij besloot het bij praten te hou-
den. ,,Ik heb een uur op ze ingepraat

en geen lieve woordjes gezegd. Als ze
spelen zoals vandaag, dan kom ik als
eerste uit de loopgraven om voor ze
te vechten. Maar spelen ze zoals in
Rotterdam, dan schiet ik ze verrot in
die loopgraven.’’

Van den Bosch is blij dat zijn team
eindelijk weer op verplaatsing heeft
gewonnen. ,,Leuk voor die gasten.
De laatste competitiezege in een uit-
wedstrijd was begin dit seizoen.’’

Om precies te zijn op 12 oktober,
in Den Helder. Wil Aris naar de play-
offs, dan moet het nog een keer bui-
tenshuis vlammen, op 17 april in
Weert. Een thuiszege vier dagen la-
ter op Den Helder zal dan waar-
schijnlijk volstaan om plaats zes vei-
lig te stellen. ,,Of Donar moet een
jeugdteam opstellen tegen Amster-
dam, maar zover komt het denk ik
niet’’, aldus Van den Bosch.

Eerste uitzege
sinds 12 oktober
komt als geroepen
voor Leeuwarders

Aris-coach Tony Van den Bosch instrueert zijn spelers tijdens het duel met Apollo Amsterdam. FOTO LC


