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Seizoen van Aris is
voorbij na verlies
tegen Den Bosch
• Toekomst van topbasketbal in

Leeuwarden nog altijd onzeker

Piet Jan Nauta

Leeuwarden | Het seizoen van Aris
zit erop. Goed, zaterdag moet er nog
een bezoekje worden gebracht aan
Amsterdam, maar het duel met de
ploeg uit de hoofdstad is verloren. Zij
gaan naar de play-offs en de Leeuwar-
ders niet. Het zijn de harde feiten na
de nederlaag van Aris gisteravond in
de eigen sporthal Kalverdijkje tegen
Den Bosch (83-96). En dus riep de ne-
derlaag een vraag op, want was dit
wellicht ook het laatste thuisduel
ooit van Aris in de eredivisie? Er is
nog altijd geen groen licht wat be-
treft de nieuwehoofdsponsor en zon-
der financiering trekt het bestuur
over enkele weken de stekker eruit.

DenBoschwas al geplaatst voor de
play-offs, maar voor de bezoekers
stond er nog wel wat op het spel. Het
strijdt met Rotterdam om de vierde
plaats op de ranglijst, een gunstigere
notering dan de nummer vijf. En dat
was ongunstig voorAris, dat in tegen-
stelling tot vele eerdere duels nu wél
een aardig eerste kwart liet zien en
keurig bijbleef (17-19).

Het tweede kwart begon met een
domper, nadat guard George Mars-
hall zich in duel met Ralf de Pagter
verstapte. Aris leek van slag en zag na
het uitvallen van de Amerikaan - die
later wel terugkeerde - de achter-
stand al snel oplopen tot veertien (37-
41). Aris werd slordiger en wat opviel
was met name het aantal loopfouten
(met de bal) die resulteerden in bal-
verlies. Toen uit Leiden de berichten
doorsijpelden dat Amsterdamook op
voorsprong stond, ebde de hoop op

een goede afloop steeds verder weg.
Het werd na rust geenmoment meer
spannend.

Blessures
Voorafgaand aan het seizoen wistVoorafgaand aan het seizoen wist
Stoppels al dat het een flinke klus
ging worden met een bijna volledig
nieuwe selectie onder wie de Ameri-
kanen Marshall, Jordan Gregory en
Denton Koon en de Canadees Mes-
hack Lufile. Vooral de laatstgenoem-
de kende een ongelukkig seizoen dat
werd veroorzaakt door een slepende
rugblessure.

Daarbij kwam de knieblessure die
Craig Osaikhwuwuomwan opliep in
december endaar pas tweewekenge-
leden van terugkeerde. Het maakte
de doelstelling van coach Klaas Stop-
pels (play-offs) er niet gemakkelijker
op. ,,Wewillen laten zien dat hetmet
beperkte middelen mogelijk is om
aantrekkelijk basketbal te spelen”,
zei Stoppels vlak voor de start vanhet
seizoen. Daarin slaagde Aris dit sei-
zoen wel een paar keer, maar te vaak
was het te ongeconcentreerd, te slor-
dig en daarnaast mentaal kwetsbaar.
Met als negatieve uitschieter demon-
sternederlaag tegen Groningen van
vorige week (105-56).

Natuurlijk waren er ook momen-
ten dat Aris wel mentale weerbaar-
heid toonde, zoals thuis tegen Am-
sterdam op 25 februari. Daar hield
het met een knappe comeback en na
twee verlengingen het seizoen in le-
ven (102-88), maar het bleek de laat-
ste opleving. De rest van het seizoen
werd er niet meer gewonnen, of het
moet zaterdag nog gebeuren. Ook al
is het om des keizers baard.

Aris - Den Bosch 83-96 (17-19, 16-24, 17-29,
33-24). Scores Aris: Gregory 23, Osaikhwu-
wuomwan 18, Marshall 15, Hope 9, Lufile 8,
Koon 6, Frimpong 4.

Jordan Gregory (10) en Craig Osaikhwuwuomwan (13) van Aris druipen af. Het seizoen is afgelopen, ook al
moet er zaterdag nog tegen Amsterdam gespeeld worden. De play-offs zijn onhaalbaar. Foto: Henk Jan Dijks


