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De mannen van
Amsterdam leren
jongens Aris lesje
Piet Jan Nauta
Leeuwarden |Aris is gisteravond in
het eerste duel van de kwartfinale in
de Nederlandse beker tegen een nipte nederlaag aangelopen. In Leeuwarden was Amsterdam met 89-87 te
sterk voor de thuisploeg, dat nog wel
met een voorsprong van zes punten
aan het vierde en laatste kwart begon. ,,Maar eigenlijk verloren wij het
de hele wedstrijd al”, blikte coach
Klaas Stoppels terug. ,,In het vierde
kwart onderscheiden de mannen
zich van de jongens en konden wij
het niet houden.”
En dat was zonde, want als er een
duel was dat Aris niet had hoeven verliezen, dan was het de wedstrijd van
gisteravond wel. ,,Het zou lekker zijn
om eens in een winning flow te komen”, zei de trainer. Zaterdag won
Aris nog met 94-85 van Amsterdam in
de eredivisie. ,,Maar we laten het vanavond na om hier een goed resultaat
neer te zetten. De wisselvalligheid en
het onbewuste gemakzucht doen ons
hier de das om.”
Dat het om een wedstrijd uit het
bekertoernooi ging, was wel te zien
aan de publieke belangstelling. Ondanks dat het om het eerste deel van
een tweeluik om een plek in de halve
finale ging, was het voor Aris-begrippen rustig in sporthal Kalverdijkje.
Desalniettemin was de eerste helft
van het aanzien meer dan waard.
Aris opende - zoals wel vaker dit
seizoen het geval is - matig en keek al
snel tegen een achterstand van dubbele cijfers aan. Zonder de nog altijd
geblesseerde Craig Osaikhwuwuomwan (knie) boette de ploeg van Stoppels in aan lengte. Twee meter en elf
centimeter, om precies te zijn. Het

had daarbij twee meevallers. Ten eerste beschikten de Amsterdammers
ook niet over de meeste lengte en ten
tweede keerde Patrick Frimpong terug van een knieblessure. Hij ontbrak zaterdag in het duel met de Amsterdammers.
Met de vroege achterstand als extra tegenstander, leek het alsof Aris
de schroom van zich afgooide. Het
hield de schade in het eerste kwart
beperkt tot vier punten (18-22) en
wist in het tweede kwart de voorsprong te heroveren. Er zat veel dynamiek in het spel van de Leeuwarders
en daar hadden de bezoekers uit de
hoofdstad het knap lastig mee. Daarbij was geen ruimte voor verzuim, zo
ondervond center Meshack Lufile
aan den lijve. De Canadees kon op
een uitbrander rekenen van Stoppels
toen Aris-guard Dexter Hope onder
de basket de fysiek sterke Joël Brandt
moest verdedigen. Lufile was te laat
en kreeg dat te horen. ,,Omdat Craig
geblesseerd is, moet Meshack onze
toprebounder zijn. Hij moet op dit
soort momenten op die goede plek
staan, maar is gewoon simpelweg te
laat. Hij moet mannelijker spelen.
Soms moet je ook gewoon een rotzak
zijn in het veld, maar hij is van zijn
karakter een hele lieve jongen. Daar
verander je niet veel aan.”
In het laatste kwart produceerde
Aris maar tien punten en dat was te
weinig. Jordan Gregory kon in de slotseconde nog gelijk maken, maar
slaagde daar niet in. ,,We scoren wel
makkelijk dit duel, maar krijgen ook
89 punten tegen. Het is net alsof wij
na een goede win ineens wat makkelijker over een wedstrijd denken. In
zo’n positie zitten wij niet.”
Scores Aris: Gregory: 28, Koon: 21, Marshall:
10, Frimpong: 9, Lufile: 9, Hope: 6, Tonjann: 4.

De Canadese center Meshack Lufile (l) van Aris probeert te scoren, maar Max van Schaik van Amsterdam verspert hem de weg. Aris zou in het eerste duel van het tweeluik nipt onderuit gaan. Foto: Henk Jan Dijks

