Friesch Dagblad, 16 januari 2017, pagina 34.

Aris haalt opgelucht adem na late zege
Piet Jan Nauta
Leeuwarden | Het was maar goed dat
de muziek in sporthal Kalverdijkje
op volume maximaal stond, want de
scheldkannonade van coach Klaas
Stoppels kort voor rust was niet voor
de lichtgevoeligen. Tijdens de timeout die hij zelf had aangevraagd, liet
hij zijn spelers eens goed weten wat
hij van hun spel vond tegen hekkensluiter Weert. En dat was niet best.
Maar toen Aris in het vierde kwart
wakker werd, kwam het toch nog
goed voor de Leeuwarders (103-97).
Stoppels haalde opgelucht adem
na afloop, maar de eerste drie kwarten zaten hem nog flink dwars. ,,Dan
sta je achter tegen de hekkensluiter
in een belangrijk duel en dan zie ik
op de hoofden een soort uitstraling
dat het allemaal nog wel goedkomt.

Maar dat gaat natuurlijk niet zomaar.
Daar kan ik dan kwaad om worden.
Of het helpt? Dat weet ik niet. Het is
een van de weinige dingen die ik kan
doen tijdens een wedstrijd, dus je
probeert iets.”
Toegegeven, Weert legde een goede eerste helft op de mat. Na twee
kwarten gingen ze aan de leiding met
56-47 en haalden ze een hoog schotpercentage, zeker vanaf de driepuntslijn. Liefst 69 procent, wat ze
negen rake driepunters opleverde.
Bovendien heersten de bezoekers in
de lucht en grepen ze bijna alle rebounds.
Meerdere malen zocht Stoppels de
confrontatie met enkele spelers. ,,Ik
ben een coach die altijd positief probeert te coachen, maar als ik kwaad
ben dan weten ze dat het serieus is. Ik
kon zelf echt een klootzak zijn in het
veld, puur omdat ik altijd alles wilde
winnen. Dat gevoel mis ik wel eens in

Wij hebben meer
talent en kwaliteit
dan Weert, dus dan
is het zonde dat je
zo lang achter de
feiten aan loopt

deze groep. Wij hebben meer talent
en kwaliteit dan Weert, dus dan is het
zonde dat je zo lang achter de feiten
aan loopt.”
Het was goed dat spelverdeler
George Marshall van de partij was,
want hij zorgde ervoor dat Aris in de
buurt kon blijven van de drager van
de rode lantaarn. In het bekerduel tegen Amsterdam van de woensdag ervoor viel hij in het laatste kwart uit
met een blessure aan zijn enkel,
maar daar was zaterdagavond niets
meer van te merken.
Het was niet zonder reden dat het
bekerduel in het laatste kwart (zonder Marshall) alsnog verloren ging. Je
hoeft geen kenner van het spel te zijn
om te zien dat de jonge Amerikaan
(24) een van de dragende spelers is bij
Aris. Hij speelt met een hoog tempo,
heeft een versnelling in een versnelling, is sterk wanneer hij naar de basket beweegt en kan ook vanaf de drie-

puntslijn raak schieten.
Toch slaagde ook hij er niet in om
de achterstand ongedaan te maken
in het derde kwart. Met een paar rake
driepunters hield Jordan Gregory
Aris in de race, maar het slappe verdedigen kostte de ploeg van Stoppels
te veel rebounds en punten, ook al
liep het schot bij Weert iets minder
na de onderbreking (71-78).
Weert was op en Aris profiteerde
gretig. Het liep zelfs uit naar een
voorsprong van 100-91. Weert toonde
karakter, maar Marshall bleef meerdere malen koel bij het nemen van
vrije worpen en liet de hekkensluiter
niet dichterbij komen dan zes punten. ,,Uiteindelijk ben je blij met de
zege”, zei Stoppels. ,,Maar over de
eerste drie kwarten gaan we het nog
wel even hebben deze week.”
Scores Aris: Marshall :25, Gregory: 20, Koon:
16, Lufile: 15, Hope: 14, Peterson: 9, Frimpong
4.

