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Aris toont nu wel
de juiste intensiteit
FREDERIK BIERLING

LEEUWARDEN De ene nederlaag is
de andere niet. Voor Aris-coach
Klaas Stoppels was de verlies-
partij van gisteren tegen Zwolle
beter te verteren dan die tegen
Weert.

ARIS 63
ZWOLLE 81

Stoppels kondigde vorige week
sancties aan na het smadelijke
verlies bij Weert. Alleen: wat kun
je doen met een smalle selectie?
Spelers wegsturen is geen optie.
Hooguit veel praten en de man-
nen afbeulen op de training. Wat
er precies is besproken, wenste
Stoppels binnenskamers te hou-
den. Feit was wel dat zijn spelers
gisteren in het Kalverdijkje een
stuk energieker voor de dag kwa-
men.

,,Als we deze intensiteit laten
zien tegen Rotterdam en Amster-
dam, dan zie ik daar wel kansen
voor ons’’, zei de coach na de zes-
tiende nederlaag van het seizoen.
Tegen Zwolle, niet voor niets de
nummer twee van de competitie,
deed Aris het naar behoren, al
was de tank op het laatst hele-
maal leeg. Dat was geen wonder
gezien het hoge tempo.

In de eerste helft bleven de
Leeuwarders op de slotfase na
aardig in het spoor bij Zwolle, al
profiteerden de gasten gretig van
momenten van verslapping. Van
30-32 werd het bijvoorbeeld 36-52
en ook op het drietje van Denton

Koon in het vierde kwart (49-54)
kwam geen passend vervolg.

Dat kwam mede doordat Geor-
ge Marshall moeite had met sco-
ren. De guard bleef steken op zes
puntjes, een persoonlijk laagtere-
cord. Onder het Zwolse bord had
center Meshack Lufile helemaal
niets te vertellen. De Canadees
werd afgetroefd door Nick Ou-
dendag en kreeg een lesje in effec-
tiviteit en in het gebruik van
lengte en kilo’s.

Of Lufile er daadwerkelijk iets
van heeft opgestoken, valt te be-
twijfelen. Wel kan Stoppels zich
vasthouden aan het feit dat de
center tegen Amsterdam en Rot-
terdam zijn beste wedstrijden
speelde. Bovendien lijkt de ren-
tree van Craig Osaikhwuwuom-
wan aanstaande. Op 17 december
schoot zijn knieschijf van z’n
plek, op 25 maart hoopt hij tegen
Rotterdam weer wat minuten te
kunnen maken.

Het is een lichtpuntje in de
jacht op de laatste play-offplaats,
al is het de vraag hoe snel hij zijn
ritme hervindt. Veel tijd heeft
Craig O. niet, want na het duel
met Rotterdam volgen nog
slechts drie wedstrijden.

Alles wijst erop dat de laatste
van die reeks, uit tegen concur-
rent Amsterdam, de beslissing
gaat brengen. Osaikhwuwuom-
wan hoopt dan weer belangrijk te
kunnen zijn voor zijn team. ,,Ik
train weer mee en ik denk niet
aan de knie. Het voelt goed.’’ Van
hem mag het snel 25 maart zijn.
,,Ik ben wel klaar met toekijken.’’

Aris-speler Patrick Frimpong (rechts) vecht om de bal met Clayton Vette
van Zwolle. FOTO HENK JAN DIJKS


