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Aris richt zich na
achtste verlies op
een rij al op maart
•

Leeuwarders verliezen van een
veel sterker Zwolle met 73-85
Piet Jan Nauta

Leeuwarden | De basketballers van
Aris Leeuwarden zitten niet in een al
te beste fase van het seizoen. Zaterdagavond betekende de 85-73 nederlaag in eigen huis tegen Zwolle alweer de achtste opeenvolgende verliespartij in de competitie. De zesde
plek, die recht geeft op het spelen
van play-offs na het seizoen, zijn de
Leeuwarders kwijt. Op het eerste
kwart na was het zaterdag geen moment een wedstrijd in een rustige
sporthal Kalverdijkje. Maar in de
maand maart moet het gebeuren.
En met een beetje geluk is de geblesseerde Valentijn Lietmeijer dan
ook weer van de partij. ,,Al is het ook
een goede assistent”, vertelde Ariscoach Tony van den Bosch met een
knipoog. Het verhaal ging dat hij
donderdag misschien alweer inzetbaar zou zijn voor de Leeuwarders,
maar Van den Bosch ontkrachtte dat.
,,We doen rustig aan met hem. Na
donderdag spelen we twee weken
geen wedstrijden. In maart hebben
we hem nodig.”
Dan staan de cruciale duels met directe concurrenten Leiden, Amsterdam en Weert op het programma. In
zes dagen tijd, allemaal thuis. Drie
dagen na de laatste thuiswedstrijd
reizen de Leeuwarders af naar Den
Helder, ook een directe concurrent
voor het zesde plekje. Daar staat op
dit moment Rotterdam, met een
overwinning meer. ,,We putten vertrouwen uit het eerste kwart en de
laatste zeven minuten van het vierde

kwart. We werkten wel hard, maar
niet slim.”
Het eerste kwart kon Aris goed
mee, dankzij de scores (dertien) van
forward Jeroen van der List. Met een
stand van 17-20 gingen de Leeuwarders het tweede kwart in, waarna de
Zwollenaren snel afstand namen. Jordan Gregory, vorig jaar nog in dienst
van Aris, was niet te houden en de
grote man bij de Zwollenaren. ,,We
moeten hem in zijn gezicht verdedigen, maar zijn telkens te laat als hij
om een screen manouvreert. Dan
krijgt hij de kans om te excelleren.”
Opboksen
En dus moest Aris weer een avond
lang tegen een achterstand opboxen.
,,Frustrerend”, zo zei Van der List. ,,In
het eerste kwart waren we fel in defensief oogpunt en aanvallend gezien
geduldig. Maar in het tweede kwart
gingen we weer te gehaast aanvallen,
waardoor we de bal een paar keer
snel verspelen en daardoor een uitbraak om onze oren krijgen. Dat
doen we niet goed.”
Van der List, die uiteindelijk op 23
punten eindigde, kijkt ondanks de
tiende opeenvolgende nederlaag met
vertrouwen naar de maand maart.
,,Daarin moeten we het ritme zien te
vinden en als het ons lukt om de playoffs te bereiken, dan nemen we dat
ritme ook mee naar de serie. Natuurlijk is de kans dan zeer groot dat je er
tegen Groningen meteen uitvliegt,
maar als je er niet in gelooft dan hoef
je er ook niet aan te beginnen. Het
blijft basketbal.”
Aris - Zwolle 73-85 (17-20, 12-25, 24-25, 2015). Scores Aris: Van der List 23, Blackman
18, Mladenovic 11, Kratch 11. Rebounds:
Blackman: 7, Peterson 4, Kumelis 4, Kratch 4,
Van der List 4.

Jeroen van der List in actie voor Aris. Hij was met 23 punten topscorer bij de Leeuwarders, die een zware avond
hadden tegen een sterk Zwolle. Foto: Marcel van Kammen

