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Aris verliest, maar speelt
eindelijk weer eens goed

Piet Jan Nauta

Leeuwarden | Met lichte angst blik-
ten enkele supporters in sporthal
Kalverdijkje vooruit op het duel tus-
sen Aris en koploper en regerend
landskampioen Donar uit Gronin-
gen. De vraag was niet of, maar hoe
ruim Groningen zou gaan winnen.
Maar niets bleek minder waar. Aris
bood goed partij en bezorgde de toe-
schouwers een spannende avond. Er
werd danwel verloren,maar dewijze
waarop bracht Aris vertrouwen.

Want de knop moest om bij Aris,
in de jacht op plek die recht geeft op
het spelen van playoffs. Zeker na de
oorwassing van vorige week in Zwol-
le (120-67), keken de spelers elkaar
eens goed in de ogen op de training.
De bekeruitschakeling van donder-
dag in en tegen Amsterdam (98-89)
bevestigde dat nog maar eens. Zater-
dag werd er gebikkeld, gedoken naar
losgeslagen ballen, geblokt en bij vla-
gen leuk gecombineerd door Aris.
Coach Klaas Stoppels keek tevreden
toe. ,,Het is voor het eerst dat ik een
goed gevoel aan een nederlaag heb
overgehouden. Al moet je ook zo eer-
lijk zijn om te zeggen dat Groningen
al is geplaatst voor de playofss en er
voor ze in dit soort wedstrijden hele-
maal nietsmeer ophet spel staat. Een
zwaluw maakt nog geen zomer.”

Toch zag het publiek in sporthal
Kalverdijkje zaterdag een ander Aris
dan in de voorbije weken. ,,Het was
zaak voor ons dat we weer eens een
goede wedstrijd gingen spelen. Be-

paaldedingenzijn stukkenverbeterd
ten opzichte van de wedstrijd tegen
Zwolle en Amsterdam. Vooral qua in-
zet en beleving.”

En daarmoet het jonge en onerva-
renArishet juist vanhebben tegende
meer gelouterde teams in de eredivi-
sie. ,,Wezijnmisschienwelwat te lief
voor elkaar”, aldus guard Jordan Gre-
gory, bezig aan zijn eerste seizoen in
Leeuwarden. De Amerikaan merkte
dat er niet het maximale uit trainin-
gen werd gehaald. ,, We mogen el-
kaarwelwat korter opdehuid zitten,
om elkaar naar een hoger niveau te
pushen. We mogen wel wat meer te-
gen elkaar zeggen. Op de korte ter-

mijn is datmisschien niet leuk,maar
op de langere termijn worden we
daar beter van.”

Het was een uitspraak die Stop-
pels onderstreepte. ,, Op een gegeven
slijten er gewoontes in, net als bij-
voorbeeld in een goed huwelijk. Zo is
dat hier ook zo. Van die bepaalde atti-
tutes. Dat begint met iets als drie mi-
nuten te laat komen op een training.
Als je er niet kort op zit, dan glijdt het

uit je handen. Dus hebben wij tegen
elkaar gezegd: ‘dat laten we niet ge-
beuren. We gaan vechten voor wat
we waard zijn’. Dat zag je vanavond
terug.”

Waar Aris vaak tijd nodig heeft
om op gang te komen in het eerste
kwart, daar beet het nu flink van zich
af.Met nog altijd een te kort aan leng-
te door de afwezigheid van de gebles-
seerde Patrick Frimpong en Craig
Osaikhwuwuomwan zat er voor de
Leeuwarders weinig anders op dan
hard tewerken en het de langere spe-
lers vanGroningenzomoeilijkmoge-
lijk te maken. Denton Koon kende
een sterke eerste helft met liefst ne-
gentien punten en een schotgemid-
delde van tachtig procent (tien scho-
ten). Stoppels: ,,Bij een achterstand
van 65-71 in het derde kwart heb ik
even gedacht dat er misschien wel
meer in zat vandaag. Maar daar
maaktenwenog te veel foutjes voor.”

Voor Gregory was het een bijzon-
dere week. Hij werd opgenomen in
het All Star team van de basketbal-
bond, die komende zondag tijdens
het All Star Gala eenwedstrijd spelen
tegen de Orange Lions. Niet als basis-
speler, waar wel vier spelers van Do-
nar hun opwachtingmaken. ,,Ik vind
het eervol en zie het als een compli-
ment en beloning voor mijn harde
werken. Ik heb er zin in. Je speeltmet
veel talent en het is leuk daar te spe-
len en om mij te meten met dat ni-
veau. Maar daarna gaat de focus weer
op Aris. We moeten beter worden.”

Scores Aris: Koon 22, Marshall 19, Hope 11,
Gregory10, Lufile 10, Peterson 2.Rebounds:
Lufile 13.

We zijn misschien
wel wat te lief voor
elkaar en we mogen
elkaar wat korter op
de huid zitten

JordanGregory (m) baant zich eenwegnaar de basket vanGroningen,maarwordt fel opdehuid gezetendoor
Sean Cunningham (l) en Drago Pasalic (r). Teamgenoot George Marshall maakt ruimte. Foto: Henk Jan Dijks


