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Stunt blijft uit, maar
Aris weert zich kranig
FREDERIK BIERLING

LEIDEN Aris is er niet in geslaagd
in het eerste duel van de play-
offs te stunten. Leiden was in ei-
gen hal net op tijd weer bij de les:
85-77.

Hoewel vaste waarde en topsco-
rer Emile Blackman ontbrak we-
gens een enkelblessure, kende
Aris onder aanvoering van een
trefzekere Jeroen van der List een
uitstekende start. De eerste vijf
aanvallen gingen raak en geheel
verdiend stonden de Leeuwar-
ders na drieënhalve minuut op
voorsprong: 5-12.

De Leidse coach Paul Vervaeck
vluchtte daarop in een time-out.
Zijn peptalk had succes, want de
thuisploeg kwam langzaam maar
zeker beter in het spel en stond
bij rust met acht punten voor: 50-
42.

Aris bleef dus aardig in het
spoor, maar liet ook veel steken
vallen. Een paar eenvoudige lay-
ups gingen mis, enkele driepunt-
spogingen raakten niet eens de
ring, er was te veel onnodig bal-
verlies en tot overmaat van ramp
pakte Leiden vele aanvallende re-
bounds.

Na rust liep Leiden snel uit

naar 63-47 en leek een grote uit-
slag in de maak. Doordrukken
was er evenwel niet bij voor de
thuisploeg. Sterker nog, drie mi-
nuten voor tijd kwam Aris mede
door een 10-0 run doodleuk terug
tot twee punten: 75-73.

Mooier dan dat werd het niet
voor het team van Tony Van den
Bosch. Na pijnlijk balverlies van
de Litouwse guard Deividas Ku-
melis bracht Worthy de Jong de
haperende Leidse scoringsmachi-
ne met een dunk weer aan de
praat. Daarmee deelde hij tegelij-
kertijd een mentale klap uit die
Aris niet meer te boven kwam.

,,Ik ben fier op mijn team’’,
sprak Van den Bosch deson-
danks. ,,De spelers hebben weer-
baarheid getoond en gevochten
als leeuwen. Ze beginnen nu te
basketballen. Alleen kreeg Leiden
te veel aanvallende rebounds.
Daar zullen we op moeten focus-
sen. Maar Leiden is wel kwetsbaar
gebleken, net als wij trouwens.
Het is nog niet over.’’

Jeroen van der List werd top-
scorer bij Aris met 22 punten.

In de andere wedstrijd van de
eerste play-offronde maakte New
Heroes Den Bosch korte metten
met Rotterdam. In de Bossche
Maaspoort werd het 99-64.


