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Aris is kansloos in Zwolle
ZWOLLE Aris had gistermiddag op
een kleine opleving na niks te ver-
tellen tegen Landstede Zwolle. De
Zwollenaren wonnen thuis met
dikke cijfers: 87-66.

De Leeuwarder opleving volgde pas
in het tweede kwart, toen de ploeg in
de achtervolging moest om een ma-
tig eerste kwart (25-9) te repareren.
Mede door een 12-0 run gingen de
Leeuwarder basketballers bij rust
nog met enige hoop (40-31) de kleed-
kamer in.

Die hoop werd al snel de grond in
geboord. De thuisploeg pakte in de
tweede helft de draad weer serieus
op waardoor er voor Aris weinig eer
meer viel te behalen. Volgens coach
Tony Van den Bosch was Zwolle er
na een mindere periode op gebrand
tegen Aris een goed resultaat neer te
zetten. Bovendien lijkt de blessure-
golf die de Zwollenaren overspoelde

‘Sommige gasten
waren nog niet
echt wakker bij
aanvang’

over het hoogtepunt heen.
Die factoren speelden Aris niet in

de kaart en ook de vroege aanvangs-
tijd (14.00 uur) had invloed. ,,Som-
mige gasten waren nog niet echt
wakker bij aanvang’’, bromde Van
den Bosch. ,,Bij Zwolle ging in het
eerste kwart alles binnen, terwijl wij
er geen bal in kregen. Daarna heb-
ben we veel energie in het tweede
kwart gestoken om bij te benen,
maar daarmee raakten we wel heel
veel zuurstof kwijt.’’

Aris staat ondanks de nederlaag
nog altijd zesde met vier punten

voorsprong op Apollo, dat wel twee
duels minder heeft gespeeld. ,,De
doelstelling blijft het halen van de
play-offs en dus de zesde plaats. Ik
ben ervan overtuigd dat het kan,
maar we mogen niet vergeten dat
dit een team in opbouw is. Het gaat
dus met vallen en opstaan en mis-
schien wel meer met vallen dan op-
staan. Progressie boeken gaat stapje
voor stapje, dat moet ik accepteren.
Maar passie moeten ze van zichzelf
hebben. Ik ben moe van het langs de
lijn rennen.’’

Woensdag speelt Aris voor de be-
ker in Groningen tegen BVG, zater-
dag sluit het team het jaar af tegen
concurrent Rotterdam. Dat duel
moet worden gewonnen, maar Van
den Bosch weigert al over BVG heen
te kijken. ,,Om te winnen moeten wij
iedere wedstrijd knokken. Dus moe-
ten we eerst zorgen dat we klaar zijn
voor woensdag.’’


