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‘Soft’ Aris toont te veel respect
FREDERIK BIERLING

LEEUWARDEN Op papier was Aris-
Zwolle een topper, de praktijk wees
zaterdagavond uit dat het verschil
met de Super Cup-winnaar nog erg
groot is.

ARIS LEEUWARDEN 61
ZWOLLE 81

Voor de wedstrijd kreeg Aris-coach
Tony Van den Bosch nog een sms’je
van zijn vriend Ron Adams, assis-
tent-coach van NBA-kampioen Gol-
den State Warriors. ,,Hij schreef:
‘hoe is het mogelijk dat Peter van
Noord met zijn team (Den Helder
Suns, red.) met 40 punten verliest
van Zwolle?’ Ik antwoordde: ‘Too
much respect’. En dat hadden wij
vanavond ook. Je mag respect heb-
ben, maar niet te veel.’’

Op de training hadden de spelers
daar afgelopen week minder last
van, aldus Van den Bosch. ,,Daar wil-
den ze elkaar vermoorden.’’ Die in-
stelling hoopte hij terug te zien in de
wedstrijd. Vergeefs. Vooral inside
was Aris te mak. In de eerste helft
maakten de gasten al 26 punten in
the paint. Met name Noah Dahlman
had een heerlijk avondje. ,,Zwolle
domineerde onder de borden. Wij
waren te soft. It’s a man’s game.’’

De nederlaag tegen het sterke
team van Herman van den Belt was
min of meer ingecalculeerd. Waar
Zwolle zich opwerpt als een van de
uitdagers van landskampioen Do-
nar mikt Aris op een ticket voor de
play-offs. De overwinningen op
Weert en Den Helder smaakten pri-
ma, maar waren niet het resultaat
van briljant basketbal. Daar had Van
den Bosch voor de competitie al
voor gewaarschuwd; hij heeft nog
zeker een paar maanden nodig om
dit jonge, nieuwe team op het juiste
spoor te krijgen.

In de eerste vier minuten leek het
nog heel wat, mede door driepun-
ters van Stefan Mladenovic en Niels
Bunschoten en nog een paar leuke
aanvallen. Maar na een 10-0 run die
geheel op het conto van Dahlman
kwam en een tweede demarrage met
Frank House als belangrijkste afma-

ker had Zwolle de thuisclub al op de
knieën.

,,In de tweede helft hebben we nog
wel vol overgave gespeeld’’, sprak
Van den Bosch, ,,maar wij hebben
natuurlijk niet de talenten van Zwol-
le.’’ Bovendien moest hij het kort na
rust al stellen zonder de Amerikaan-
se guard Emile Blackman. Hij liep te-
gen een onsportieve én een techni-
sche fout aan en kon inrukken.

Tierend verliet hij de hal, sloeg
met de deuren, maar was na de wed-
strijd de rust zelve. ,,Ik ga niks zeg-
gen over de scheidsrechters, al deed

ik volgens mij niks verkeerd. Maar
goed, dit soort dingen gebeurt. Het
seizoen is nog lang en ik heb een
kort geheugen.’’

Blackman kijkt liever vooruit dan
terug. ,,Deze kunnen we niet meer

winnen, we moeten klaar zijn voor
de volgende wedstrijd. Vanavond
speelden we tegen een topteam, wij
gaan er alles aan doen om ook een
topteam te worden.’’

Ondanks de nederlaag en de in
zijn ogen onterechte uitsluiting
voelt Blackman zich een gezegend
mens. ,,Spelen als prof is een droom
die uitkomt. Bovendien zijn we goed
begonnen met twee overwinningen.
Ik zal er alles aan doen om hier te sla-
gen zodat ik ook op de lange termijn
een succesvolle loopbaan kan heb-
ben.’’

Hoewel coach Van den Bosch al
kan bogen op een mooie carrière is
hij nog even fanatiek als in zijn jonge
jaren. De aimabele Vlaming kan ook
keihard zijn. Vraag maar aan Valen-
tijn Lietmeijer. Hij kreeg voor rust
na een Zwolse score een uitbrander
en riep dat degene die scoorde niet
zijn man was. Lietmeijer kon vervol-
gens gaan zitten en kwam niet meer
in actie. Van den Bosch: ,,Als je zo re-
ageert, moet je een andere sport kie-
zen.’’ Zijn boodschap aan de spelers
is duidelijk: ,,Ik speel enkel met de
mannen die energie geven.’’

‘Zij domineerden
onder de borden.
Wij waren te soft.
It’s a man’s game’
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