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Aris kan geen vuist maken tegen Zwolle
Aris heeft de sterke start in de eredivisie
zaterdagavond geen goed vervolg kunnen
geven. In eigen huis was supercuphouder
Zwolle duidelijk een maatje te groot voor
de ploeg van coach Tony van den Bosch
(61-81), waar zeker wel muziek in zit.

Piet Jan Nauta

Leeuwarden | Laat duidelijk zijn;
verliezen van Zwolle is absoluut geen
schande voor Aris, dat na twee uitze-
ges op Weert en Den Helder zich za-
terdagavond eindelijk kon presente-
renaanhet eigenpubliek. Zwolle, dat
in de strijd om de supercup lands-
kampioen Donar uit Groningen de
baas was, is dan wellicht niet de
meest geschikte opponent. Een
mooie krachtmeting was het wel
voor de ploeg van Van den Bosch.

,,Zwolle is op zo’n avond niet de
meest ideale tegenstander”, wist ook
Van den Bosch, die zag dat zijn ploeg
de opdrachten in de eerste helft niet
goed uitvoerde. ,,Ik speel enkel met
de mannen die energie geven. Daar-
mee bedoel ik dat ze niet naar de
bank moeten lopen om te kunnen
zeggen dat de man die vrijstond niet
van hun was. Dat kan niet. Danmoet
je een andere sport zoeken.”

Het duel in sporthal Kalverdijkje
begon spectaculair met scores over
en weer. De 17-22 tussenstand die na
het eerste kwart op het bord stond,
beloofde veel voor het restant. Het
was bovendien opvallend om te zien-
dat er veel onderling werd gespro-
ken, maar dat er ook jongens waren
die corrigerend optraden en hun
teamgenoten scherp probeerden te
houden. Iets wat vorig jaar nauwelijk
zichtbaar was.

Het Aris dat vorig seizoen de play-
offsmisliep, kreeg vande toenmalige
coach Klaas Stoppels al meermaals
het verwijt dat het te lief was voor de
tegenstander, maar ook voor elkaar.
Het was een team vol met ideale
schoonzonen, waar nooit een stukje
brutaliteit uitkwam. Helaas voor Aris
was dat gisteren na het eerste kwart
ookhet geval, toenZwolle afstandbe-
gon te nemen. Het gepraat onderling
werdminder, Aris speelde te gehaast
en werd bovendien overklast in het
rebound-gedeelte. Noah Dalman kon
de ene na de andere layup in de bas-
ket bij Aris duwen en waande zich af
en toe in een speeltuin met 26 pun-
ten aan het einde van de avond.

,,Op de trainingen zouden ze el-
kaar wel kunnen vermoorden, zo
hard en fanatiek wordt er getraind.
Maar in wedstrijden zie ik nog teveel

respect”, zei VandenBosch. ,,Respect
mag, maar niet teveel. Zie het als
straatvechters. Die delen de eerste
klap uit en winnen, maar als je als
eerste een tikkrijgt lig je al snel uitge-
teld. Nu vraag ik niet van mijn jon-
gens dat ze straatvechters worden,
maar wel dat ze met meer overgave
spelen.”

Werken
Dat deed Aris na rust wel, maar het
verschil met Zwolle was toen al te
groot. ,,Op een gegeven moment
neemt Zwolle tien punten afstand.
Dan willen wij dat te snel inhalen en
ineens sta je achttien punten achter.
De omschakeling is te laat en ze krij-
gen te veel makkelijke punten. Op
zo’n moment moet je in balbezit de
rust bewaren en Zwolle uitnodigen
om defensief te spelen. Laat ze maar
werken voor die bal.”

Natuurlijk is het na zo’n avond
makkelijk om de vinger op de gevoe-
lige plek te leggen, maar feit is wel
dat Zwolle veel meer mogelijkheden
heeft dan Aris. Zo trok het in de zo-
mer Jordan Gregory aan, die vorig
jaar de beste speler was aan de kant
van Aris. In Leroy Peterson en Mes-
hack Lufile trof hij twee oude team-
genoten.

Van den Bosch had zijn handen
vol aan Lufile. Vorig jaar ondervond
de Canadees veel hinder van een rug-
blessure, maar ook toen al was de
2.03 meter lange centrumspeler van
Aris vaak niet opgewassen tegen het
geweld onder de basket van clubs als
Zwolle. ,,Als je als Amerikaanse sol-
daat naar de oorlog in Vietnam ging,
dan was de sergeant je meest gehate
persoon. Maar dankzij hem overleef-
de je de oorlog wel. Iemand als Mes-
hack zou als eerste gedood worden,
bij wijze van spreken. Daarvoor is hij
te soft in zijn spel. Vorig jaar was hij
met één oog koning in het land der
blinden, nu moet hij in dit systeem
spelen. Hij is basketbaltechnisch
oké, maar er wordt meer gevraagd.”

Hoewel Aris in het restant van de
wedstrijd geen tel meer aanspraak
maakte op een resultaat (in het twee-
de kwart slechts drie scores), liet een
aantal nieuwe jongens best aardige
dingen zien. Guards Stefan Mladeno-
vic en Deividas Kumelis lieten zien
over een goede balvaardigheid te be-
schikken en forward Nate Kracht

toonde dat hij zowel vanaf de twee-
als driepuntslijn een wapen kan zijn.
Maar het was nog niet genoeg voor
Aris tegen een ploeg van het kaliber
Zwolle. ,,De volgende stap is om tien
punten dichterbij te komen”, vond
Van den Bosch.

Hij kreeg daarin bijval van for-
ward Niels Bunschoten. De jeugdin-
ternational, die werd geboren in Al-
mere, is afkomstig van Indiana State.
Bunschoten begon zijn Amerikaanse
opleiding op Howard Junior College,
waar hij een jaar speelde. Daarna
volgden twee seizoenen bij Indiana.

,,Echt wennen aan het spel in Neder-
land hoef ik niet”, zei de 2.03 lange
forward. ,,Ik krijg hier een stuk vaker
debal enhebeenbelangrijkere rol. In
Amerikaans basketbal draait het
toch vooral om de guards, hier draait
hetmeer op teamspel. Dat ligtmij be-
ter. Als basketballer ben je toch het
liefst aan de bal.”

De 22-jarige basketballer is begon-
nen aan zijn eerste jaar als prof en
voelt zich lekker bij Aris. Het thuisde-
buut smaakte naar meer. ,,Er hing
een mooie sfeer en de tribunes zaten
vol. Dat is mooi om voor te spelen. Ik

denk dat wij een stuk hoger kunnen
eindigen dan de meeste mensen van
ons verwachten. Vorig jaar won Aris
in een heel seizoen slechts zeven
wedstrijden, nu staat de teller al op
twee zeges uit drie duels. Zwolle is
een goede ploeg, maar niet een team
dat we niet kunnen pakken. Op dit
moment moeten we nog bepaalde
stappen maken om ons daarop voor
te bereiden. Maar ze zijn zeker niet
niet buiten bereik.”

Scores Aris:Mladenovic 16, Kracht 11, Lufile
8, Bunschoten 8, Blackman 6, Peterson 4, Ku-
melis 4, Lemke 3, Musters 1.

Aris-coach Tony van den Bosch stond in het eerste kwart rustig achter de bank toe te kijken, maar was vanaf
het tweede kwart druk met het scherp houden van zijn ploeg. Foto: Henk Jan Dijks


