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Van den Bosch zet
Amerikanen op scherp

ZWOLLE Ook Aris was zondag niet in
staat de Landstede-trein te stop-
pen. De Zwollenaren boekten hun
achtste zege op rij: 88-66.

Aris-coach Tony Van den Bosch be-
gon met een defensief team en pos-
teerde Emile Blackman, Nate Kratch
en Jeroen van der List op de bank.
Laatstgenoemde werd nog topsco-
rer met 16 punten in 31 minuten,
maar beide Amerikanen droegen he-
lemaal niets bij aan de score.

,,Blackman heeft een heel slechte
trainingsweek gehad’’, verklaarde
Van den Bosch. ,,En in de vorige wed-
strijd was hij niet bij de les. Tegen
Zwolle geraakte hij ook niet in de
wedstrijd. Hij speelde geforceerd en
daarom moest ik hem tegen zichzelf
beschermen.’’ Blackman, gemiddeld
goed voor 17 punten, stond ruim zes
minuten op het parket.

Kratch kreeg 12 minuten, maar
ondernam geen enkele schotpoging.
,,Dan kun je ook geen fouten maken
hè’’, sprak de coach met enig cynis-
me. Hij zag zijn team redelijk ope-
nen tegen Zwolle, maar aanvallend
ging te veel mis. Aris speelde te ge-
haast en leed veel balverlies. ,,En dan
voed je hun fastbreak.’’ Twee runs in
het eerste kwart gaven de thuisclub

een comfortabele voorsprong (22-
10) en die gaven ze niet meer weg.

Van den Bosch stapte redelijk een-
voudig over de nederlaag heen. Hij
heeft belangwekkender zaken voor
de boeg: donderdag wacht Rotter-
dam, zaterdag moet Aris naar Am-
sterdam. Twee must-wins in de
strijd om het laatste play-offticket.

Donderdag moet Aris vooral ere-
divisie-topscorer Ordane Kanda in
toom houden. De Belg is in de snelle
tegenstoot onnavolgbaar. Van den
Bosch hamert daarom op organisa-
tie in het aanvalsspel. ,,Als wij weer
hun fastbreak gaan voeden, is hij in
zijn sas. Dat moeten we vermijden.’’
Hopelijk voor Aris dragen twee ge-
tergde Amerikanen hun steentje bij.

Tony Van den Bosch


