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Aris blijft lang in
spoor van Leiden
LEIDEN Aris is er gisteren niet in
geslaagd Leiden beentje te lichten. Wel bleven de Leeuwarders
lang in het spoor van de nummer 3 van de eredivisie.
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Net als bij de eerste ontmoeting
in Leeuwarden (60-62) waren de
verschillen klein en de punten
duur. Beide teams gaven elkaar
vooral in de eerste helft geen
duimbreed toe. Het grootste verschil voor rust bedroeg 5 punten
in het voordeel van Aris (25-30),
waarbij Denton Koon een hoofdrol vervulde. Na een driepunter
onderschepte de Amerikaan een
Leidse aanval en rondde af met
een dunk. Helaas voor Aris kwam
Leiden net zo snel weer langszij
en gingen de teams bij een gelijke
stand van 30-30 rusten.
Coach Klaas Stoppels had op
dat moment één probleempje:
Craig Osaikhwuwuomwan dreigde in foutenlast te komen. De speler die dit seizoen de ranglijst in
de eredivisie aanvoert als het gaat
om rebounds, vergaarde in de
eerste twee kwarten al drie persoonlijke fouten. Noodgedwongen moest Stoppels de lange Brabander – na ruim een kwartier al
goed voor negen rebounds – nog
voor rust iets vaker op de bank
zetten dan hem lief was.
Toch stond ‘Craig O.’ na de verplichte pauze gewoon weer op de
vloer. Sterker, hij opende zelfs
met een driepunter, maar in de
rest van het kwart voegde Aris
daar slechts zes puntjes aan toe.
Voornaamste oorzaken: te veel
knullig balverlies en te veel gemiste vrije worpen. Het is dat Leiden ook niet sterk acteerde, waardoor Aris bij aanvang van het
vierde kwart nog niet geslagen
was (44-39).
Twee driepunters van Jonathan Michael Lee gevolgd door
twee rake vrije worpen van de

Leidse Amerikaan deden de Leeuwarders wel pijn. Met nog vijf minuten te gaan, had de thuisclub
eindelijk een kloof van betekenis
geslagen en werd het voor Aris
wel heel moeilijk om nog te kunnen stunten. De ploeg bleef vechten, maar zonder uitzicht op
meer, ondanks een fraaie alleyoop en een late driepunter van
Osaikhwuwuomwan. Hij werd
topscorer met 15 punten en pakte
12 rebounds.
Stoppels had weinig moeite de
nederlaag te verklaren: ,,We dubbelen Leiden in turnovers (11-22,
red.) en waar wij slechts 56 procent van onze vrije worpen raak
schieten (10 op 18), schieten zij
100 procent (15 op 15). Dat gebeurt
ze het hele seizoen niet meer. En
de foutenlast van Craig speelde
ook een rol, je loopt dan toch op
eieren.’’
Gezien het matige spel van de
thuisploeg lagen er gister mogelijkheden voor Aris. Stoppels ging
nog een stap verder: ,,Wij hebben
altijd kans tegen deze ploeg. Ja,
dat gelooft het team ook. Dat weten ze zelfs dondersgoed.’’
Door dit verlies blijft Aris zevende. Het zag Rotterdam uitlopen door winst op Amsterdam
(81-83). Leiden kroop door het
verlies van Zwolle tegen Den
Bosch (71-75) naar een gedeelde
tweede plaats, terwijl Donar geen
kind had aan Weert (90-50).
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