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Stunt blijft uit, seizoen voor Aris is voorbij
FREDERIK BIERLING

ZWOLLE In misschien wel de beste
uitwedstrijd van het seizoen slaag-
de Aris er niet in Zwolle te vloeren.
Gevolg: geen play-offs, einde bas-
ketbalseizoen.

ZWOLLE 86
ARIS 77

Terwijl de Zwolle-spelers feestvieren
omdat ze in de competitie als eerste
zijn geëindigd, blijft Aris-coach
Klaas Stoppels lang op zijn stoel zit-
ten. De uitschakeling grijpt hem
zichtbaar aan. ,,Het doet me meer
dan ik had gedacht’’, zegt Stoppels.
,,Het voelde goed met de jongens.
We hebben geprobeerd alles eruit te
halen wat erin zat, maar we waren
onervaren; ik had geen eredivisie-
ervaring als coach en we hebben een

jong en onervaren team.’’
Dat team maakte het Zwolle toch

knap lastig. De eerste helft was so-
wieso voor Aris, dat het moest stel-
len zonder Leroy Peterson (schou-
derproblemen) en de lange Ameri-
kaan Josiah Heath. Die haakte af in
de warming-up; hij had nog te veel
last van de tik op zijn hoofd die hij
donderdag kreeg.

Dat betekende dat Quincy Tref-
fers vol aan de bak moest onder de
borden en dat deed hij vooral in de
eerste helft voortreffelijk. Ook sco-
rend stond hij zijn mannetje: bij rust
had hij 18 punten, 4 meer dan zijn
hoogste totaalscore dit seizoen.

Ook de rest van het team speelde
vol overgave, zodat Aris verdiend
met een voorsprong (36-42) ging
rusten. Na de hervatting plaatste
Zwolle een 13-0 run (49-42), een klap
die Aris knap te boven kwam. Tot 61-
60 in het vierde kwart ging het gelijk

op, toen sloeg de vermoeidheid on-
verbiddelijk toe.

,,Wij spelen met vijf, zes man ter-
wijl zij in een heel hoog tempo spe-
len en steeds kunnen doorwisse-
len’’, verklaart Treffers de terugval.
,,We hebben alles gegeven. Ik baal
ontzettend dat we onze doelstelling
niet hebben gehaald. We hadden de
play-offs in maart moeten veiligstel-
len. We hebben het weggegeven.’’

Aris is als zevende geëindigd, met
evenveel punten als Rotterdam. Op
basis van het onderlinge resultaat
mag die ploeg wel naar de play-offs
en treft daarin Donar. Het andere
duel in de eerste ronde gaat tussen
Den Bosch en Amsterdam. Zwolle en
Leiden stromen pas in de tweede
ronde in.

Dat het voor Aris opeens is afgelo-
pen, voelt volgens Nigel van Oost-
rum vreemd. ,,Veel jongens die ik
ken en die in andere landen spelen,

zitten in de play-offs en ik ga naar
huis. Heel raar. Terwijl het niet no-
dig was geweest. We hebben twee
thuiswedstrijden onnodig verloren.
En dan kun je wel met argumenten
komen dat onze coach is uitgeval-
len, maar dat zijn smoesjes. Toch
vond ik het een leuk seizoen. Het
was een plezier om met deze jon-
gens te spelen.’’

Voor Stoppels komt er een eind
aan een periode met ‘tropenweken’.
,,Ik ben blij dat mij deze kans is gebo-
den. Ik heb eredivisie gespeeld en nu
ook gecoacht, dat voelt heel goed.
Helaas was Aris dit seizoen net niet
goed genoeg.’’

,,Toch kunnen we hier met opge-
heven hoofd vandaan’’, vindt Stop-
pels. ,,Herman van den Belt (coach
Zwolle, red.) zei: ‘Jullie hebben ons
laten zweten’. Helaas konden we dat
niet lang genoeg volhouden. We za-
ten er in de slotfase helemaal door.’’


