
Friesch Dagblad, 18 april 2016, pagina 34.

Geen play-offs voor
Aris na nederlaag

Basketballers komen tekort
om te stunten in Zwolle: 86-77

Zwolle |Voor Aris Leeuwarden is het
basketbalseizoen voorbij. Het team
van coach Klaas Stoppels kon zater-
dag in de laatste reguliere eredivisie-
wedstrijd niet verrassen bij Zwolle
(86-77), dat dankzij de zege als koplo-
per de play-offs ingaat. Als Aris had
gewonnen in de Hanzestad, was het
zesde en laatste play-off-ticket voor
de club geweest.

Nu neemt rivaal Rotterdam het
vanaf donderdag in de kwartfinales
op tegen het als derde geëindigde
Groningen. Aris speelt voor het eerst
sinds 2009 geenplay-offs. ,,De teleur-
stelling overheerst uiteraard, maar
uiteindelijk is het hele seizoen te
wisselvallig verlopen”, stelde Stop-
pels, die zijn teamwelmoest compli-
menteren voor de strijdlust in en te-
gen Zwolle.

Sterker nog: in de eerste helft
leek een stunt in de maak, want bij
rust had Aris een knappe 36-42 voor-
sprong te pakken. Meteen na de pau-
ze tapte Zwolle echter uit een ander

vaatje endeBlauwvingers stondenal
snel op een 48-42 voorsprong. Aris
kwam nog wel terug (58-58), maar
daarna bleek de spoeling te dun om
het gevecht vol te houden.

Stoppels moest namelijk Leroy
Peterson (zwaar gekneusde schou-
der) sowieso al missen. Daar kwam
tijdens de warming-up het afhaken
van Josiah Heath (hoofblessure nog)
bij. ,,En Joe (O’Shea, red.) zat al snel
in foutenlast, duswe kwamen tekort
in de rotatie”, zei Stoppels. ,,Dat en
het gebrek aan ervaring zijn de voor-
naamste oorzaken geweest dat we
de play-offs dit seizoen niet gehaald
hebben.”

Jeugdtrainer Stoppels nam in fe-
bruari het stokje over van de over-
vermoeide Michael Schuurs. Vol-
gend seizoen doet hij waarschijnlijk
weer een stap terug. ,,Dit was voor
mij een ontzettend mooie ervaring.
Ik benAris dankbaar voor de kans en
heb dit werk met heel veel plezier
gedaan. Nu hoop ik van ganser harte
dat Michael het weer gaat oppak-
ken.”

Zwolle - Aris Leeuwarden86-77 (17-24,19-
18, 23-16, 27-19). Cijfers Aris. Topscorers:
Treffers 22, Fraser 20.


