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Slechte generale
repetitie voor Aris
in en tegen Zwolle

• Leeuwarders gaan op bezoek
bij Rotterdam en Amsterdam

Zwolle |De basketballers van Aris uit
Leeuwarden hebben niet voor een
stuntje kunnen zorgen tegen Zwolle.
InOverijssel kendedeploeg vanTony
van den Bosch geen goede generale
repetitie voor de ontmoetingen met
Rotterdam (donderdag) en Amster-
dam (zaterdag): 88-66. De strijd omde
zesdeplaats staat danopnieuwophet
spel voor de Leeuwarders.

In Zwolle startte Van den Bosch
met twee opvallende namen. Leroy
Peterson en Nathaniel Musters had-
den een plek in de startende vijf ge-
kregen van de Belgische oefenmees-
ter. Op de bank keerde Stefan Mlade-
novic terug vaneenhamstringblessu-
re. Van de veertig minuten speeltijd
stond hij er veertien op het veld. Va-
lentijn Lietmeijer kwamniet in actie.
Hij kwakkelt sinds dewinterstopmet
de nodige blessures.

Het zijn van die ‘goednieuwsbe-
richten’ waar Aris zich aan vast moet
houden, want met een brede bank
heeft het de komende week meer
kans op resultaat tegen tegenstan-
ders die dichter in de buurt staan op
de ranglijst. Zondag was het verschil
na het eerste kwart al tien punten, al
bleef Aris in de beginfase nog aardig
in de buurt. De Zwollenaren sloten
het eerste bedrijf echter af met een
10-0 run, waardoor het na een kwart
22-12 stond.

Zwolle, met voormalig Aris-speler

JordanGregory als een vandeuitblin-
kers van dit seizoen in de gelederen,
liep in het tweede kwart verder uit.
De vele turnovers van Aris werden
keihard afgestraft door Zwolle, ach-
ter Groningen tweede op de ranglijst.
De ruststand van 45-29 sprak boekde-
len.

Einde aan de opmars
Door scores vanMusters, Peterson enDoor scores vanMusters, Peterson en
Niels Bunschoten kwam Aris sterk
uit de kleedkamers. Gregory maakte
met een drietje een einde aan de op-
mars. Een ‘bommetje’, zoals dat in
basketbaltermen dan zo mooi heet.
Het bracht het initiatief weer bij de
thuisploeg. Onder leiding van Grego-
ry, zondag goed voor zestien punten
en vier assists, liep Zwolle uit naar
een voorsprong van liefst 23 punten
(71-48). Zwolle nam gas terug, maar
gaf in het vierde kwart slechts een
puntje toe op de Leeuwarders.

Donderdag gaat Aris op bezoek bij
Rotterdam, een ploeg die al zeker is
van de playoffs en waarvoor plek vijf
het maximaal haalbare lijkt. Daar-
voor is het verschil met nummer vier
Leiden te groot (twaalf punten), even-
als het verschil met nummer zes Am-
sterdam (tienpunten). Aris staat twee
punten achter op Amsterdam, waar
het zaterdag een bezoekje aan
brengt. Daar kan de ploeg van Van
den Bosch goede zaken doen, mits er
wordt gewonnen.

Scores Aris: Van der List 16, Bunschoten 15,
Peterson13,Michaels13.Rebounds:Vander
List 8.Assists:Kumelis 7.Turnovers:Kume-
lis 4, Musters 4, Michaels 4.


