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Gemakzucht breekt
basketballers van
Aris op tegen Apollo
Aris bewees zich-
zelf gisteravond
een slechte dienst
in de eerste wed-
strijd van het be-
kertweeluik tegen
Apollo Amster-
dam. Het werd 87-
89 voor de bezoe-
kers.

ARIS 87
APOLLO 89

A
CHRIS BIL

Alweer keek Aris vroeg te-
gen een achterstand aan

in het eigen Kalverdijk-
je. Binnen een mum van

tijd stond het 2-9. Al bij die stand
vroeg Aris-coach Klaas Stoppels een
time-out aan. ,,Verdedigend ging het
direct weer mis’’, sprak de coach na
afloop wijze woorden.

Hij had gelijk. Aanvallend was het
allemaal naar behoren wat de Leeu-
warders lieten zien. Probleem was
dat Aris te makkelijk de treffers te-
gen kreeg. ,,We kampen onbewust
met gemakzucht’’, zei Stoppels. ,,Als
het allemaal frivool gaat, komen we
in een soort comfortzone. Op dat
moment wordt het te makkelijk.
Aanvallend ben ik zeker tevreden
maar de les vandaag is dat het alle-
maal nog steeds veel te wisselvallig
is.’’

Denton Koon sprong er in positie-
ve zin uit gisteravond. De 24-jarige
speler was sinds zijn komst bij Aris

lang zoekende, maar lijkt als herbo-
ren uit de korte winterstop geko-
men. De Amerikaan speelde zater-
dag in het gewonnen competitiedu-
el tegen hetzelfde Amsterdam ook al
een sterke wedstrijd. Gisteren
strooide hij weer met prachtige tref-

fers. In totaal maakte hij maar liefst
21 punten.

Koon: ,,Ik had moeite me hier aan
te passen. Het spel is anders en er
mag wat minder in aanvallend op-
zicht. Sinds het wegvallen van Craig
(Osaihwuwomwan, red.) heb ik een
iets andere rol. Ik heb de bal nu wat
meer in de handen en kan zo vaker
keuzes maken. Nu krijg ik steeds
meer het besef dat ik echt wat kan

bijdragen aan deze ploeg.’’
Koon waagde in de afgelopen zo-

mer de overstap naar de Friese
hoofdstad. In de Verenigde Staten
speelde hij highschool-basketbal.
Hij kreeg van Aris de kans op een be-
staan als prof. ,,Ik hoorde goede ver-
halen over deze club, wil wel graag
reizen, wat van de wereld zien en in
een professionele competitie spe-
len’’, zei de forward na afloop. ,,Dus
dit was dus een logische stap. Ik be-
gin me hier nu ook steeds meer op
mijn gemak te voelen.’’ Een neder-
laag kon Denton Koon echter niet
voorkomen.

Na de vroege time-out kwam Aris
nog wel beter in het spel. Lang ging
het gelijk op. Aan het einde van het
tweede kwart was de stand 48-48.
Vanaf het derde kwart ging de gas-
kraan bij zowel Aris als Amsterdam
volledig open. Het werd een doel-
puntenregen, die amper te volgen
was. Beide ploegen gaven elkaar bo-
vendien weinig toe.

Maar in het laatste kwart was Aris
het scoren ineens verleerd. Amster-
dam benutte de kansen wel. ,,Daarin
onderscheiden de mannen zich van
de jongens’’, sprak Stoppels. Bij een
stand van 84-89 en met nog ander-
halve minuut op de klok vroeg de
coach nogmaals een time-out aan.
Verder dan 87-89 kwam Aris echter
niet meer en daarmee werd een on-
nodige nederlaag geleden.

Zaterdag wacht Aris opnieuw een
thuiswedstrijd. Tegenstander is dan
Weert, hekkensluiter met 2 punten.
Op papier een tegenstander waar-
van gewonnen moet worden. ,,Maar
wij hebben geen gemakkelijke wed-
strijden’’, zo waarschuwde de trai-
ner voor onderschatting. ,,Ook te-
gen Weert moeten we goed zijn. Die
ploeg verloor maar nipt van Den
Bosch. Dat hebben we echt nog niet
zomaar gewonnen.’’
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