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Aris bijt weer eens van zich af
Coach Klaas Stop-
pels had voor het
eerst dit seizoen
een goed gevoel
na een nederlaag.
De tandeloze tij-
ger die Aris de
laatste duels was,
bleek toch weer
van zich af te kun-
nen bijten. Een
stunt zat er zater-
dag alleen niet in.

ARIS 74
DONAR 84

FREDERIK BIERLING

Met de resultaten van de
laatste weken in het
achterhoofd vroeg me-
nigeen in het sporthal

Kalverdijkje zich af hoe groot de ne-
derlaag van Aris dit keer zou wor-
den. De ploeg leek murw geslagen na
de zoveelste nederlaag en de weten-
schap dat spelen op volle oorlogs-
sterkte door langdurige blessures
nog wel tijdje op zich laat wachten.

,,We zagen het seizoen een beetje
uit onze vingers glippen’’, vertelde
Stoppels. ,,Toen hebben we met zijn
allen gezegd: dat laten we niet ge-
beuren. We vechten voor wat we
waard zijn.’’

Zaterdag was in ieder geval de be-
leving terug. Je zou denken dat zo-
iets in het standaardpakket van een
profsporter zit, maar volgens Stop-
pels werkt het zo niet. ,,Het is net als
met een goed huwelijk: de gewoonte
sluipt erin. Je moet af en toe iets
leuks doen met het gezin. Bij ons is
het ook zo. Wij zijn niet in de geluk-
kige omstandigheid dat we rustig en
relaxed een wedstrijd kunnen spe-
len. Dan worden we geslacht.’’

Bovendien merkte de coach dat de
discipline onbewust minder werd.
Spelers verschenen bijvoorbeeld
voor een training wel op tijd in de

kleedkamer, maar stonden net te
laat op het veld. ,,Als je daar niet bo-
venop zit, glijdt het uit je handen.’’

Zijn spelers gaven zaterdag te ken-
nen dat ze nog iets van het seizoen
willen maken. ,,We moeten het sa-
men doen’’, gaf Denton Koon aan.
,,We hebben een matige periode ge-
had. Dat je niet wint, maakt het toch
lastig. Nu speelden we een van onze
betere wedstrijden. Hopelijk was
ons spel een teken dat we er als team
weer staan.’’

De werklust bevestigde Stoppels’
theorie: ,,Als wij van ons afbijten,
zijn we voor iedereen een taaie te-
genstander, ook al zijn we undersi-
zed en kampen we met blessures.’’

De eerlijkheid gebiedt te zeggen
dat landskampioen Donar een stuk
minder scherp speelde dan bijvoor-

beeld in de Europese campagne. Dat
was al zichtbaar tijdens de warming-
up van de Groningers die in een joli-
ge sfeer werd afgewerkt en het bleek
ook uit hun matige schotpercentage
driepunters (7,7 procent; 1 op 13
raak). Stoppels: ,,Donar is al ge-
plaatst voor de play-offs. Dit soort
wedstrijden is voor hen totaal niet
interessant. Als speler zit je niet te
wachten op een uitwedstrijd tegen
Aris.’’

Aris bleek een vervelende horzel
voor Donar die zich maar lastig liet
verjagen. Mede door negentien pun-
ten van Denton Koon in het eerste
kwart bleven de Leeuwarders voor
rust knap in het spoor van de gasten
(ruststand 35-42). Ook in de tweede
helft bleef het verschil schommelen
rond zeven punten en was het voor
Aris jammer dat schutter Jordan
Gregory zijn dag niet had.

Toch geloofde Denton Koon on-
der de wedstrijd dat een zege tot de
mogelijkheden behoorde. ,,Daar ge-
loof ik altijd in en we kwamen ook
terug tot een punt of zes (65-71, red.).
Maar zij hebben wel een heel erva-
ren team.’’

De Amerikaan liep na afloop rond
met een icepack om zijn enkel. Hij
blesseerde het gewricht al in het eer-

ste kwart, maar stond toch 37.11 mi-
nuten op de vloer. Het kan ook niet
anders gezien het gebrek aan alter-
natieven op de bank. Koon deed er
niet moeilijk over. ,,Morgen een dag-
je vrij, daarna is het weer goed.’’

Nog een extra man in de zieken-
boeg kan Aris niet gebruiken. Bo-
vendien is Koon na een aarzelende
start bezig aan sterke periode. ,,Ik be-
gin eindelijk te scoren, daar wachtte
ik al een tijdje op. Net als een seizoen
heeft een carrière ups and downs. Ik
moest wennen aan het spel hier,
maar nu gaat het beter.’’

Dat gold zaterdag ook voor het
team als geheel, al waakt Stoppels
voor te veel optimisme. ,,Dat van die
ene zwaluw en de zomer is een open
deur. Het is nu zaak er bovenop te
blijven zitten.’’

‘We zagen het
seizoen een
beetje uit onze
vingers glippen’
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Aris-speler Denton Koon (links) krijgt de bal van George Marshall (half zichtbaar achter nummer 20 Chase Fieler) onder de basket van Donar. FOTO HENK JAN DIJKS


