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Wisselvallig Aris
laat Amsterdam
toch ontsnappen
Piet Jan Nauta
Leeuwarden | Groots was het niet
wat de basketballers van Aris zaterdagavond lieten zien, maar toch waren er kansen op meer tegen een net
zo matig Amsterdam. Tot twee keer
toe vocht het zich terug in de wedstrijd, maar van een derde comeback
kwam het niet (79-84). ,,Dat was ook
niet verdiend geweest”, erkende trainer Klaas Stoppels.
Het was dat George Marshall een
goede dag had, want zijn optreden
verbloemde veel voor de Leeuwarders en hield ze lang in het duel. Het
was wisselvalligheid troef. Het ene
moment goed, het andere moment
zakte het door de ondergrens met
slechte schoten, miscommunicatie
en mislukte screens. ,,Bij vlagen spelen we als team, bij vlagen vallen we
uit elkaar”, zag Stoppels. ,,Het stort
niet als een kaartenhuis in elkaar,
maar we vergeten in het teambelang
te spelen. Te vaak kiezen we voor de
moeilijke opties. Maar vandaag verloren we vooral in de rebounds.”
Onder de basket werd het duel bepaald Amsterdam greep zestien rebounds meer dan Aris. In aanvallende rebounds onder de Leeuwarder
basket klopten de Amsterdammers
Aris met negen. En dat terwijl juist
het rebounden tot zaterdag redelijk

verzorgd was. ,,Het was nu gewoon
heel erg matig. Meshack (Lufile, red.)
heeft last van zijn rug en wordt daar
aan behandeld. Hij speelde met pijnstillers en dat verklaart wel iets, maar
dat neemt niet weg dat we heel slap
hebben staan te rebounden. Zij pakken 15 aanvallende rebounds, terwijl
ze een kleine ploeg zijn qua lengte.
Dat is gewoon niet goed.”
Lufile en Marshall zaten niet bij de
starters, maar begonnen op de bank.
Dexter Hope kwam in de plek van
Marshall. ,,Dexter heeft hele goede
weken gehad”, vond Stoppels. ,,George was deze week ziek en heeft niet
goed kunnen trainen. Dexter als starter brengt ook bepaalde dingen.
George heeft andere kwaliteiten. We
proberen wel daarin te switchen,
maar vooral de balans te vinden.”

Het duel van Aris gevangen in één beeld. Jordan Gregory (m) legt het in de lucht af tegen Gian Slagter (r) van
Amsterdam. De hoofdstedelingen troefden de Leeuwarders af in het aantal rebounds. Foto: Henk Jan Dijks

Speeltuin
Terugkomen van achterstanden is
het verhaal van dit seizoen. Ook tegen Amsterdam ging het in de beginfase hard. Pointguard Aron Royé
van de Amsterdammers waande
zich in een speeltuin en kreeg alle
gelegenheid om punten te scoren
en assists af te leveren. Al snel greep
Stoppels in met een time-out bij een
stand van 4-13. Hope: ,,We gaven teveel makkelijke layups weg en verloren toen al veel rebounds. De communicatie was niet goed, dus dan
zijn we altijd een stap te laat.”

Na de time-out herstelde Aris zich en
zet het een run van 14-0 neer, waarmee het de leiding nam in de wedstrijd en uiteindelijk het eerste kwart
besloot met een 23-20 voorsprong.
,,Dan zie je dat we als team spelen.
We laten de bal gaan en iedereen
krijgt open schoten. Zodra we twintig seconden lang gaan dribbelen,
krijg je dat niet en verlies je van Amsterdam. Als team kunnen we zoveel
beter dan wat we nu laten zien”,
mopperde Hope.
Want hoewel het duel in het twee-

de kwart lange tijd gelijk opging, waren het de Amsterdammers die vroeg
in het derde kwart uitliepen naar een
voorsprong van negen punten (4049). Wat volgde, was onieuw een 14-0
run van Aris, maar in het vierde
kwart gingen de Leeuwarders alsnog
kopje onder. ,,Je verliest, terwijl je gewoon had moeten winnen. We zijn er
nog lang niet. Alle wedstrijden die we
verloren hebben, verloren we in het
vierde kwart. De kleine punten breken ons, zoals in de laatste minuut.
De coach vraagt om een fout te ma-

ken en dat gebeurt dan niet of op de
verkeerde persoon. Als we dat weg
halen, kunnen we het elke tegenstander moeilijk maken.”
Het was al met al een frustrerende
avond voor Aris. ,,Dit Amsterdam
was te pakken”, vond Stoppels. ,,Dat
is frustrerend voor een coach, maar
zeker voor de jongens zelf. Er is nog
genoeg werk aan de winkel voor
ons.”
Scores Aris: Marshall: 24, Gregory 15, Lufile:
12, Hope: 11, Koon: 11, Osaikhwuwuomwan 6.

