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Als team verliest, kan Marshall onmogelijk tevreden zijn
Hij omschrijft zijn
spel als ‘pretty de-
cent’, heel behoor-
lijk dus, maar des-
ondanks was Aris-
pointguard Geor-
ge Marshall zater-
dagavond verre
van opgetogen.
,,Ik kan alleen te-
vreden zijn met
mijn spel als we
winnen.’’

ARIS 79
AMSTERDAM 84

FREDERIK BIERLING

De forse bijdrage die de 24-
jarige spelverdeler Mars-
hall leverde aan de score
van Aris punten - 24 pun-

ten - bleek niet genoeg om Apollo
Amsterdam op de knieën te krijgen.
Spijtig voor Aris, want de Leeuwar-
ders hadden vooraf gehoopt het gat
met de concurrent op de ranglijst te
dichten.

Die hoop was zeker niet ijdel. Am-
sterdam had vorige week weliswaar
knap gewonnen van Leiden, maar de
ploeg was volgens Marshall zeker te
pakken. ,,Absoluut. We hadden ook
goede runs, maar konden die niet
vasthouden. We waren niet con-
stant genoeg.’’

Wat heet: zoals gebruikelijk
moest Aris na een zwakke start (3-14)
in de achtervolging. Met een 14-0
run repareerde de ploeg van Klaas
Stoppels de averij vakkundig, maar
doordrukken was er niet bij. Opval-
lend was vooral dat Aris het onder de
borden aflegde tegen de Amster-
dammers. In de eerste helft pakten
de gasten zeven aanvallende re-
bounds, na rust acht.

Aris pakte er in totaal slechts acht
en kreeg dus zeven ‘tweede kansen’
minder. ,,Het rebounden heeft ons
opgebroken’’, erkende Marshall.
,,We wisten dat zij het bij al hun ver-

liespartijen reboundend enorm
hadden afgelegd. Tegen ons wonnen
zij het reboundgevecht en daarmee
ook de wedstrijd. Dat hadden we
niet verwacht, maar het gebeurde
wel.’’

En dat terwijl Aris de huidige
nummer 1 van de rebounds in de
ploeg heeft. Tot zaterdag griste Craig
Osaikhwuwuomwan gemiddeld 13,1
ballen uit de lucht, tegen Amster-
dam bleef hij steken op 9. Ook scoor-

de hij minder dan gemiddeld; tot za-
terdag maakte hij 10,7 punten per
wedstrijd, zaterdag 6.

Dat hoeft niet erg te zijn, als de an-
deren voor compensatie zorgen.
Daar wrong de schoen. Center Mes-

hack Lufile is vooralsnog imposant
door zijn gestalte, nog niet zozeer
door zijn spel. Ter verdediging: hij
kampt met rugklachten en speelde
volgens Stoppels met veel pijnstil-
lers. Neemt niet weg dat hij onder

het bord meer moet heersen. Ook
van een geïmporteerde forward als
Denton Koon mag meer worden ver-
wacht.

Vooralsnog is Aris te afhankelijk
van de guards Marshall en Jordan

Gregory. Laatstgenoemde kreeg te
weinig ruimte om zijn zuivere schot
te etaleren en begon daardoor gefor-
ceerd te schieten. ,,Verdedigend gaat
het steeds beter, maar aanvallend
zijn er we er nog niet’’, sprak Mars-

‘Zij wonnen het
reboundgevecht
en daarmee ook
de wedstrijd’

hall. ,,Om dat op te vangen en om
wedstrijden te winnen, moeten we
beiden goed zijn.’’

Kort na rust kende Aris opnieuw
een opleving, ingeleid door meerde-
re scores van Koon en Dexter Hope.
De tweede 14-0 run van de wedstrijd
had geen bevrijdende werking op
het team. Amsterdam, met ervaren
krachten als Aron Royé, Sergio de
Randamie, Dimeo van der Horst en
Hicham Kherrazi (ex-Aris), liet zich
niet van de wijs brengen. Het nam de
regie eenvoudig weer over met een
9-0 run (56-52) en bleef in het restant
van het duel de bovenliggende par-
tij.

,,Bij vlagen spelen we als een
team’’, stelde coach Stoppels. ,,Maar
vervolgens valt het weer uit elkaar
en plaatsen zij een tegenrun. Niet
dat het op zo’n moment bij ons als
een kaartenhuis instort, maar we ne-
men dan wel de moeilijke opties en
vergeten teambasketbal te spelen.
Vanavond hebben we echter vooral
in de rebound verloren. Zij pakken
bijna 20 meer dan wij (31-47, red.).
Dan kun je geen wedstrijd winnen.’’

Met wissels en time-outs probeer-
de Stoppels telkens het tij te keren.
Dat slaagde, zij het niet voor lang.
,,Bij vlagen zakken we door de on-
dergrens heen en die periodes moe-
ten we korter maken.’’

,,We hebben heel erg onnodig ver-
loren’’, vervolgde de coach. ,,Bij
winst hadden we in de middenmoot
gestaan. Nu moeten we toch weer in
de achtervolging. Dat zijn we als Aris
wel gewend, maar toch. Verliezen
van een team dat 20, 30 punten be-
ter is, oké, maar deze nederlaag was
onnodig. Voor de jongens is dit heel
frustrerend en voor een coach ook.’’

Stoppels had geen tijd om de hele
zondag te sippen. Gisterochtend om
half tien stond hij alweer met de
noordelijke selectie van jongens on-
der 15 in de zaal. ,,Dan heb je tenmin-
ste wat te doen…’’

George Marshall scoort voor Aris. Gian Slagter (rechts) tast mis namens Amsterdam. FOTO HENK JAN DIJKS


