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Aris hervat het seizoen met zege op Amsterdam
Piet Jan Nauta

Amsterdam | De basketballers van
Aris hebben het seizoen zaterdag-
middag hervat met een zege in en te-
gen Amsterdam. In de hoofdstad van
Nederland zegevierde de ploeg van
Klaas Stoppels met 85-94. Daarmee
passeerde ze Rotterdam op de rang-
lijst en staat zenuzesde, op tweepun-
ten vanAmsterdam. ,,Deze zege is be-
langrijk met het oog op het behalen
van de playoffs aan het einde van het
seizoen”, zei Stoppels.

Waar Aris het voor de kortduren-
de winteronderbreking vaak liet lig-
gen in het vierde kwart, daar sloeg
het zaterdag in Amsterdam genade-
looshard toe. Tegenhet eindevanhet

derde kwart keken de Leeuwarders
nog tegen een achterstand van twaalf
punten aan (71-59), maar in het laat-
ste kwart viel het dubbeltje dan ein-
delijk eens de kant vanAris op. ,,In de
laatste vier minuten maken we acht-
tien punten en in totaal winnen we
het laatste kwart met 35-14. Onge-
kend, we speelden het geweldig uit.”

Aris moet het nog steeds stellen
zonder de geblesseerde CraigOsaikh-
wuwuomwan. Hij blesseerde zich
aan zijn knie in het laatste duel voor
de winterstop, maar na onderzoek in
het ziekenhuis bleek het gevreesde
ernstig letsel mee te vallen. Toch is
hij er nog een aantal weken uit. Daar-
bovenop overstrekte Patrick Frim-
pong zijn knie op de laatste training
en hij gaat vandaag naar het zieken-
huis voor verder onderzoek. ,,We

hebben flink wat aanpassingen moe-
ten doen voor het duel,maar dat pak-
te goed uit. Hoewel de blessure van
Craig ook vervelend is, kwam hij na-
tuurlijk wel op een moment dat we
ons konden instellen op hoe we zon-
der hem moesten spelen. Nadat de
jongens een weekje vrijaf waren ge-
weest, kwamen ze zelf met ideeën
over hoe we konden gaan spelen. In
hun vrije tijd zijn zemet het spelletje
bezig en dat is een goed teken.”

Met een gebrek aan lengte onder
de basket moest Aris het anders aan-
pakken. Door meer te switchen on-
derling konden de Leeuwarders de
thuisploeg verrassen en vooral in het
vierde kwart toeslaan. Daarbij was
een opvallende rol weggelegd voor
Denton Koon met in totaal zestien
punten en elf assists. ,,Denton is een

hele poos zoekende geweest, maar is
een ontzettend positieve jongen die
hard werkt. Tegen Amsterdam be-
loonde hij zichzelf daarvoor. Het
mooiste was zijn steal in het vierde
kwart, gevolgddoor eendunk.Opdat
moment switchtenwegoedenwaren
het de slimmigheidjes van het team
die het verschilmaakten. Datmaakte
de overwinning compleet.”

Ondanks de personele problemen
deed Aris dus goede zaken in Amster-
dam. Maar één zwaluw maakt nog
geen zomer, weet ook Stoppels. ,,Het
is aan ons om dit door te zetten. Deze
manier van spelen vergt veel energie
en bovendien moet iedereen er van
overtuigd zijn dat het de juiste me-
thode is. Zo’n overwinning op Am-
sterdam draagt daar zeker aan bij.
Woensdag treffenwe ze in het beker-

toernooi. Dan zal het niet zo makke-
lijk gaan, want Amsterdam schoot
wel verschrikkelijk slecht. Maar het
vertrouwenneemt toe en dat is nodig
om stappen te maken.”

De trainer is blij met de ontwikke-
ling van zijn team als groep. Op oud-
jaarsavond zat de hele groep bij el-
kaar om het nieuwe jaar in te luiden.
,,Het klinkt soms wel wat cliché,
maar dat soort dingen vind ik belang-
rijk. Ik heb het gevoel dat dit soort
dingen, ook al is het maar klein, een
groep dichter bij elkaar brengt. Ik
heb de oliebollen op tafel gezet, ook
al is dat geen voedsel voor een top-
sporter. Maar dat moet ook gewoon
eens kunnen. Wij willen zoveel mo-
gelijk winnen en onszelf belonen
met het toetje genaamd de playoffs.
En dat kan nog altijd.”


