
Friesch Dagblad, 17 oktober 2016, pagina 38.

Verdedigende druk wordt Aris fataal
Drie kwarten kon Aris zondag aardig
meekomen met Landstede Zwolle. In het
laatste deel werd de verdedigende druk,
die de Zwollenaren gaven, de Leeuwarders
echter te veel. De aanvalsmachine haperde
en daardoor werd het verschil groot: 75-54.

Nathan Sprey

Zwolle | De lay-up van Denton Koon
opende nog wel de score in het sport-
centrum Landstede, maar de 0-2 was
zondagmiddag de enige voorsprong
die Aris had tegen de een van de favo-
rietenvoorde landstitel. Slechts veer-
tien seconden konden ze genieten
van de leiding, want meteen daarna
volgde een 12-0 run van Zwolle.

Zwolle-coach Herman van den
Belt had zijn huiswerk duidelijk goed
gedaan. Aris-guards Jordan Gregory
en George Marshall, vorige week
goed voor 39 en 28 punten, kregen
vreselijk veel druk van de Overijssel-
se defensie. ,,Sowieso is Zwolle een
fysieke ploeg”, vond coach Klaas
Stoppels. ,,Ze gaan ieder duel hard in
en overrompelen de tegenstander.”

Die tactiek miste ook tegen Aris
zijn uitwerking niet. De Leeuwarders
zaten in het eerste kwart bijna elke
aanval tegen het einde van de schot-
klok aan. In de eerste tien minuten
ging die zoemer al liefst vijf keer af.
Stoppels: ,,Datdedenzegoed.Wewil-
denhet tempo indeaanval opvoeren,
maar als je als speler geen afspeelmo-
gelijkheid ziet, danmoet je debalwel
beethouden en afwachten. Dat was
bij ons vandaag vaak het geval.”

Na de 12-2 kroop Aris langzamer-
hand weer dichterbij Zwolle. Torben
Tonjann schoothalverwegehet twee-
de kwart zijn team weer in de buurt
vanZwolle (28-24). ,,Hetwasmijneer-
ste schot, dan is het altijd lekker als
de bal door de basket vliegt”, vertelde
Tonjann, voorwiehet eenbijzondere
wedstrijd was. Hij werd geboren en
getogen in Zwolle en speelde tot vo-
rig jaar in het blauw-witte shirt.

,,In deze hal heb ik de afgelopen
jaren heel vaak gespeeld en ge-
traind”, knikte hij. ,,Bij Landstede zat
ik echter vast. Ik maakte weinig mi-
nuten en zat veel op de bank. Dan
moet je een stap zettenom in jezelf te
investeren. Dat heb ik gedaan door
naar Aris te gaan. Via Craig Osaikh-
wuwuomwan, die vorig jaar ook nog
hier speelde, kwam er contact.”

Ook onder Stoppels moet de 2.04
meter lange forward het vooralsnog
ook nog doen met minuten vanaf de
bank. ,,Ik moet nog agressiever wor-
den in het veld. Fysiek moet ik nog

sterker worden, zodat ik meer duels
ga winnen. Gelukkig gaat het steeds
beter en heb ik het in Leeuwarden
goed naar mijn zin.”

Met zijn broer op de tribune kon
Tonjann echter niet voorkomen dat
Aris met 40-31 de pauze inging. Hoe-
wel de thuisploeg sterker was, verga-
ten zij het verschil te maken. In het
derde kwart zag Tonjann vanaf de
bank hoe zijn ploeggenoten terug-
kwamen tot 49-45. ,,Daar hadden we
ze kunnen pakken”, wist Stoppels.
,,Maar zij nameneen time-out envan-
af dat moment vielen wij uit elkaar.
De eerste drie kwarten konden we
goed meekomen, maar uiteindelijk
werd het verschil in het laatste deel
onnodig groot.”

Zichtbaar geïrriteerd langs de
kant zag Stoppels lijdzaam toe zijn
ploeg slechts tot vier punten kwam
in de laatste tien minuten. De inval-
lers van Aris konden de eer niet red-
den. Ook Tonjann kon zijn stempel
nietmeer drukken. ,,Het is een goede
jongen, die fysiek nog beter moet
worden”, sprak Stoppels over Ton-
jann. ,,Maar hij is nog niet brutaal ge-
noeg. Als je jarenlang op de bank zit
bij Zwolle, laat je je dat wel overko-
men. Somsmoet je meer van je afbij-
ten. Dat mag hij bij ons doen en kan
hij een speler worden die vijftien mi-
nuten per wedstrijd kan maken.”

In Zwolle kreeg Tonjann amper de
helft van die tijd in het veld. Plus de
forse nederlaagwerd het dus niet het
wederzien waar Tonjann op gehoopt
had. ,,Wat dat betreft niet, nee. Het
was leuk om tegen mijn oude ploeg-
maten te spelen,maarhet resultaat is
minder. Zaterdag sprak ik nog met
J.T. Tiller (Zwolle), hij is een goede
vriend van mij. Ook vandaag blijf ik
na dewedstrijd nog evenhangen.Dat
is dan toch wel weer even gezellig.”

In gezelligheid had Stoppels geen
zin. Hij vond dat Aris het laatste
kwart door het ijs was gezakt. ,,Het
hele goede gevoel dat ik had over het
duel, is weg. Maar goed: laten we de
eerste drie kwarten meenemen naar
Leiden-thuis van dinsdagavond. Het
vierde kwart gaan we grondig analy-
seren. Dan weten we in ieder geval
waar we op moeten trainen.”

Scores Aris: George Marshall 13, Denton
Koon 10, Dexter Hope en Jordan Gregory 9,
Craig Osaikhwuwuomwan 8, Meshack Lufile
6, Torben Tonjann 3 en Patrick Frimpong 2.

Torben Tonjann (9) krijgt namens Aris in het eredivisieduel tegen Landstede Zwolle geen meter cadeau van
Freek Vos (16). Tegen zijn ploegmaten van vorig seizoen moet hij het onderspit delven. Foto: Dijks fotografie




