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Aris houdt Zwolle
in het vizier, maar
toeslaan lukt niet

Leeuwarden | De basketballers van
Aris Leeuwarden leden zaterdag te-
gen Zwolle de derde opeenvolgende
nederlaag (79-87). Opnieuw bleef de
tegenstander lang in het zicht, maar
op het moment dat Aris dichterbij
kwam, liepen de bezoekers weer uit.
Zo werd het een frustrerende avond
voor de Leeuwarders, die op een voor-
laatste plek staan in de eredivisiemet
drie zeges in tien wedstrijden.

,,We hadden er allemaal watmeer
van verwacht”, treurde trainer Klaas
Stoppels. ,,Maar we weten ook dat
Zwolle een moeilijke ploeg is met
veel ervaren jongens. Daar moeten
we ons tegen wapenen, maar dat
doen we te weinig. Als je afspraken
niet nakomt, dan wordt het lastig.”

De trainer doelt niet alleen op fou-
ten aan de bal, maar ook zonder bal.
,,Het gaat ookomslimmigheidjes.we
geven aan dat je een meter van Nick
Oudendag af moet staan. Hij is groot
en sterkonderdebasket enalshij een
arm in zijn rug voelt, draait hij met-
een om je heen. Als je dat dan twintig
keer herhaalt en het gaat nog steeds
fout, dan is dat niet goed.”

Hoofdschuddend en met de han-
den op het achterhoofd zocht Craig
Osaikhwuwuomwan de kleedkamer
op na de laatste zoemer. ,,We zijn zo
dichtbij elkekeer,maarweer lukthet
niet. Dat is ontzettend frustrerend.”

Osaikhwuwuomwan legt de vin-

• Vierde kwart nekt de jonge
ploeg van Stoppels opnieuw

ger op de gevoelige plek. ,,Het zijn
ookmentale foutjes. Kleine taken die
we wel afspreken, maar niet uitvoe-
ren. Wanneer het moment aan-
breekt omhet af temaken, hakenwe
weer af.”

Met zijn 26 jaar is Osaikhwuwu-
omwan een van de ervaren krachten
in een jong team in opbouw. ,,Ik
praat met de jongens, maar zij ook
met mij. Ik leer ook dingen van hun.
We luisteren naar elkaar en we ma-
ken elkaar sterker. Ik heb er alle ge-
loof in dat het goedkomt. Het ver-
schil tussen Zwolle en ons vandaag?
Wij maken de foutjes die zij niet ma-
ken. Zo simpel is het.”

Het feit dat Aris languitzicht hield
op meer stelde Stoppels wel tevre-
den. ,, Weten ons toch weer terug te
knokken. Onze driepuntspogingen
waren oké. Iedereen weet dat we een
schutter hebben, dus tegenstanders
stellen zich daarop in. Later komen
we wat los en dat doen we goed.”

Goed, maar het was niet genoeg.
Na een sterk derde kwart werd de si-
tuatie al snel uitzichtloos. ,,Het is
weer het vierde kwart. Bij een achter-
stand van 65-71 krijgen we een 9-0
run tegen. Dan is het klaar. Zij kun-
nen er dus nog een stapje bij doen,
daar hebben wij moeite mee. We
kunnen er niets aan doen dat de jon-
gens minder ervaren zijn. Dat los je
op door veel te trainen en wedstrij-
den te spelen. Daar zijn we hard mee
aan het werk.”

Scores Aris: Gregory 26, Osaikhwuwuom-
wan15, Marshall 13, Hope 9, Peterson 8, Lufi-
le 6, Koon 2.


