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Aris zonder luchtmacht naar overwinning op Apollo
FREDERIK BIERLING
AMSTERDAM Zonder de lange man-

nen Craig Osaikhwuwuomwan en
Patrick Frimpong boekte Aris een
knappe zege op Apollo: 85-94.

Al vaker dit seizoen roemde coach
Klaas Stoppels de veerkracht van de
Leeuwarder basketbalploeg. Zaterdagavond zorgde die karaktertrek
voor een zege op een directe concurrent. Bij een nederlaag was het verschil met de Amsterdammers opgelopen tot zes punten. Lange tijd leek
het daar ook op uit te draaien, want

na het derde kwart keek Aris tegen
een ruime achterstand aan: 71-59.
Stoppels zag vervolgens hoe zijn
team zich op ‘bewonderenswaardige wijze’ oprichtte. Met 35 punten in
de laatste tien minuten draaide Aris
niet alleen de rollen compleet om,
ook werkte de ploeg nog een beetje
aan het doelsaldo. Dat is niet onbelangrijk: eindigen de teams in april
in punten gelijk, dan geeft het onderlinge resultaat de doorslag.
Maar goed, dat is voor Stoppels en
zijn mannen van later zorg. Het
team moet het eerst zien te rooien
met een smalle selectie. Aris hoopt

dat Craig O. – wiens knieschijf tegen
Den Bosch uit de kom vloog – eind
februari weer fit is. En hoe gaat het
met Patrick Frimpong? De tweede
lange man van Aris (2.06 meter)
overstrekte donderdag een knie.
,,Als Patje ook voor langere tijd
weg is, moeten we iemand toevoegen’’, aldus Stoppels. Hij weet echter
ook dat het gezien het clubbudget
niet makkelijk zal zijn een vervanger
te vinden. Lachend: ,,Misschien is
het handig dat ík me om ga kleden.’’
Toch is het volgens Stoppels niet
zo dat zijn ploeg momenteel aan het
overleven is. ,,Natuurlijk missen we

Craig enorm en hebben we na zijn
wegvallen ook even gesproken over
vervanging. De vraag is: schiet je er
veel mee op? Je haalt ook de hiërarchie in de groep overhoop. En kan
die nieuwe speler een stap terug
doen als Craig weer fit is? We zijn nu
shorthanded, maar als mensen op
elkaar zijn aangewezen kan het ook
een positieve uitwerking hebben.
Denton Koon stond nu op met een
double-double (16 punten en 11 rebounds, red.) en ook Torben Tönjann weerde zich kranig na een onwennig begin.’’
Volgens Stoppels is het een voor-

deel geweest dat de ploeg een paar
weken heeft kunnen wennen aan de
afwezigheid van Craig O. ,,We hebben ons verdedigende concept iets
aangepast en daar op de training aan
kunnen werken. Tegelijkertijd is dit
ook een mooie kans voor jongens als
Torben, Leroy Peterson en Eric Peutz
om meer minuten te maken. Dat
helpt ons volgend seizoen weer.’’
Woensdag wacht Aris een nieuwe
confrontatie met Apollo. De thuiswedstrijd is het eerste deel van een
tweeluik dat uit moet wijzen wie
mag aantreden in de halve finales
van de beker.

