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Aris twee maten te klein voor Zwolle
Een overwinning werd gisteravond in het
duel met nummer twee Zwolle niet van
Aris verwacht. Maar iets meer tegenstand
dan de formatie van coach Klaas Stoppels
in de Hanzestad bood, was wel gewenst.
Het werd een pijnlijke exercitie: 120-67.

Nathan Sprey

Zwolle | Na twee kansloze nederla-
gen tegen Leiden (70-97) en Rotter-
dam (87-68)washet voorAris inZwol-
le vooral zaak om de schotvaardig-
heid van de weken daarvoor weer te-
rug te krijgen in Zwolle. Zonder de
reboundkracht en lengte van Craig
OsaikhwuwuomwanenPatrick Frim-
pong - beide centers zijnnog altijd ge-
blesseerd - is het voor de Leeuwarders
erg lastig om te sterk te verdedigen.

Maar laat dat laatste, verdedigen,
nounet iets zijn dat Zwolle bij uitstek
wél goed kan. Mede daardoor kwam
topschutter Jordan Gregory in het
eerste kwart amper in het stuk voor
en ontbrak ook bij Meshack Lufile de
scherpte binnen de cirkel. Hij miste
na vier minuten onder de basket een
open kans op de 10-9, waarna Nick
Oudendag aan de andere kant wel
meteen raaktdunkte.Het eerste gaat-
je was geslagen en niet veel later
werd het al 21-10 voor de Zwollena-
ren. Een afstraffing was in de maak.

,,De eerste twee tot drie minuten
konden we aardig meekomen”, was
de conclusie van trainer Klaas Stop-
pels. ,,Maar eigenlijk waren we van-
daag helemaal niet klaar om te spe-
len. Op dit moment hebben we veel
te veel pijntjes en blessures in de se-
lectie. We trainen continu maar met
vier of vijf man, dan blijf je in dit
soort wedstrijden tegen topploegen
niet overeind.”

Hoewel Aris, op een vijftal gemis-
te vrije worpen na, in het tweede
kwart wel iets van herstel toonde,
had het verdedigend helemaal niets
in te brengen tegen de Zwollenaren.
De jongens werden van de mannen
gescheiden. Al miste Zwolle een keer
een kans binnen de cirkel, dan nog
kreeg het meteen daarna een tweede
of soms zelfs nog een derde kans. Bij
tijd enwijle werd ook de aanvallende
onmacht van Aris pijnlijk duidelijk.
Zo gooide Leroy Petterson zijn drie-
punter tegen de zijkant (!) van het
bord, in plaats van door de ring.

Anderzijds lukte bij de thuisploeg
ook daadwerkelijk bijna alles. Als
Aris de opponent eindelijk een keer
tot het einde van de schotklok had
gedwongen, ging de Zwolse poging

in de zomer alsnog door het net. De
58-36 ruststand op het scorebord
was een nieuwe klap voor de man-
schappen van Stoppels.

,,Toch zag ik ook nog goede din-
gen”, bleef de coach positief. ,,Eric
Preutz had een paar goede invalbeur-
ten. Ik vond Leroy Peterson aardig
verdedigen, Denton Koon speelde
voor zijn doen een redelijke wed-
strijd. Maar als je niet fit bent, dan
moet je bepaalde risico’s nemen. Dat
hebbenwe gedaan,maar die zijn ver-
keerd uitgepakt. Dat heb ik de jon-
gens ook verteld. We hebben gegokt
en verloren. Het is te hopen dat we
snel fit worden. Dan maken we ko-
mendedinsdag indebeker tegenAm-
sterdam zeker een betere kans.”

MoedeloosheidMoedeloosheid
Hoewel Stoppels na het duel positief
was over zijn spelers en van moede-
loosheid helemaal niets wilde we-
ten, was dat wel wat zijn ploeg uit-
straalde. Zelfs na een eigengenomen
time-out van coach Stoppels. Treuze-
lend kwamen ze na de korte onder-
breking weer binnen de lijnen. Een
vrije worp van Lufile een paar tellen
later raakte de basket niet eens. De
inzet was zo slap dat hij amper het
net schampte. Zijn tweede poging
was weliswaar een stuk harder,
maar stuiterde uit de basket.

Het was de zogeheten ‘Wet van
Murphy’ die Aris trof, al mag het de
gelatenheid ook zichzelf aanreke-
nen. Pas toen ook Zwollemeeging in
het foutenfestival kwamen de be-
zoekers iets dichterbij. Maar dat
kwam de aantrekkelijkheid van het
duel zeker niet ten goede. Voor de
neutrale toeschouwer was het dan
ook prettig dat Zwolle in het vierde
kwart nog één keer vol gaf. Het werd
gallery playmethoofdletterG,waarin
Aris niets had in te brengen.

Enkele individuele acties van Gre-
gory gaven de meegereisde Leeuwar-
ders af en toe nog reden tot juichen.
Verder was het vooral pijnlijk om te
zien hoe Aris naar de slachtbank
werd geleid door Zwolle. Het scheel-
de niet veel of het werden zelfs dub-
bele cijfers. Dat was dan echt het eni-
ge dat Aris bespaard bleef. Nog nét.

ScoresAris: JordanGregory 28,DentonKoon
12, Meshack Lufile 8, GeorgeMarshall en Dex-
ter Hope 7, Leroy Peterson en Eric Peutz 3. JordanGregory vanAris (10) trekt een grimas terwijl Zwollenaar FreekVos een blok inzet. Foto: Dijks Fotografie


