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Aris al na eerste
kwart kansloos
tegen sterk Zwolle

• Van der List met veertien
punten beste scorer bij Aris

Zwolle | De basketballers van Aris
waren gisteren al vrij snel kansloos
voor een goed resultaat tegen Zwolle.
De huidige houder van de supercup
snelde in het eerste kwart weg bij de
Leeuwarders en nam een voorsprong
van25-9.Hetwasde inleidingvaneen
nieuwe nederlaag van Aris, de zeven-
de van dit seizoen (87-66).

Een moeizame start van Aris is
niets nieuws, want het gebeurde dit
seizoen al regelmatig dat Aris zich
van een ruime achterstand moest te-
rugknokken.Het schotwildeniet val-
len voor de Leeuwarders, bij wie al-
leen Valentijn Lietmeijer zijn niveau
haalde.

Maar dat de ploeg van coach Tony
van den Bosch zich terug kan knok-
ken in een wedstrijd, merkte ook
Zwolle gisteren. Stefan Mladenovic
en Emile Blackman raakten in het
tweedekwart ookop schot,waardoor
de achterstand verkleindwerd tot 38-
31. Waar Aris de aansluiting leek te
hebbengevonden,washet Zwolle dat
opnieuw afstand nam door even gas
te geven. Het feit dat Aris een paar
simpele ballen omzeephielp,werkte
niet mee voor de Leeuwarders.

Meteen na rust eenzelfde verhaal,
met een matig startend Aris en een
Zwolle dat snelmeer afstandnam.De
thuisploeg, die op een toch wat te-
leurstellende vierde plaats staat in de
eredivisie, toonde dat het krachtsver-

schilmet nummer zesAris grootwas.
Bij de Zwollenaren deed ook Jordan
Gregory mee, vorig seizoen nog een
van de smaakmakers bij Aris. Met
Gregory haalde Aris niet de play-offs.

BelangrijkBelangrijk
Dit seizoen zijn de prestaties vanAris
een stuk beter dan het vorige. De
overwinning van woensdag op Den
Helder (84-82) was moeizaam, maar
belangrijk. Zeker na de teleurstellen-
de nederlaag van vorige week zater-
dag tegen Weert (73-76). Tel daarbij
op het ‘gelukje’ tegen Donar uit Gro-
ningen, dat weliswaar won van Aris,
maar de zege daarna in moest leve-
ren. De Groningers stelden in strijd
met de regels in Nederland vijf bui-
tenlandse spelers tegelijkertijd op,
waardoor Aris een reglementaire
20-0 overwinning kreeg toegewezen.

Woensdag speelt Aris voor de be-
ker een uitwedstrijd tegen promotie-
divisie club BV Groningen. Drie da-
gen later dan weer een vier punten
uitwedstrijd voor de competitie te-
gen Forward Lease in Rotterdam.

Dan kan de ploeg van Van den
Bosch echt goede zaken doen. De
Leeuwarders staan op gelijke hoogte
met de Rotterdammers en kunnen
met een overwinning de vijfde plaats
op de ranglijst innemen. De eerste
zes kwalificeren zich voor de play-
offs die na de reguliere competitie
van start gaan.

Zwolle - Aris 87-66 (25-9,15-22, 29-19,18-16).
Scores Aris: Van der List (14), Lietmeijer (13).
Rebounds: Kratch (6), Kumelis (5). Assists:
Van der List (2).


