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Aris houdt wel van een beetje spanning
FREDERIK BIERLING

LEEUWARDEN Hekkensluiter Weert
leek tegen Aris op weg naar de
tweede competitiezege, totdat de
Leeuwarders eindelijk de handen
uit de mouwen staken.

ARIS 103
WEERT 97

De spelers van coach Klaas Stoppels
houden kennelijk wel van een beetje
spanning. Terwijl de fans het geploe-
ter van Aris meewarig aanschouw-
den, vertrokken de basketballers zelf
geen spier. ,,Ook toen we veertien
punten achter stonden (63-77) en ik
ze bij de time-out in de ogen keek,
was er totaal geen sprake van pa-
niek’’, sprak Stoppels. ,,Ze weten: we

komen toch wel terug. Dat is aan de
ene kant een kwaliteit, maar het
wekt ook luiheid op.’’

Dat kan een keer leiden tot onno-
dig averij en dat leek ook te gebeu-
ren tegen Weert. Bij rust stond Aris
negen punten achter: 47-56. Dat eer-
ste getal is een keurige statistiek, het
tweede getal een pijnlijke. Aris
plaatste nog net geen wegwijzerbor-
den naar de eigen basket.

Toegegeven, de kans dat Weert na
rust net zo goed zou schieten als in
de eerste helft – toen negen van de
dertien driepuntsschoten goed vie-
len – was klein. Maar ook toen de
Limburgse schutterij begon te hape-
ren, bleef het team van coach Raden-
ko Varagic opmerkelijk lang op de
been. Bij aanvang van het laatste
kwart was het verschil nog altijd ze-
ven: 71-78.

Twee schoten van Leroy Peterson
vormden de inleiding tot de weder-
opstanding van Aris, al duurde het
nog ruim zes minuten voordat de
Leeuwarders langszij kwamen (87-
87). Daarna maakte de thuisclub de
klus onder aanvoering van spelver-
deler George Marshall af.

Peterson brak zaterdagavond
twee persoonlijke seizoenrecords.
De 23-jarige Stienser stond ruim
twintig minuten op de vloer en
maakte daarin negen punten. ,,Het
is een knoertharde werker, een jon-
gen naar mijn hart’’, aldus coach
Stoppels. ,,We kunnen niet om Leroy
heen. Net als Dexter (Hope, red.) en
Patrick (Frimpong) brengt hij heel
veel energie van de bank. Hij is zo fy-
siek, zo explosief. Hij wordt heel snel
een volwaardige eredivisiebasket-
baller.’’

Peterson kon die complimenten
in zijn zak steken. ,,Het voelt heel
goed dat de coach en ook het team
zoveel vertrouwen in mij hebben’’,
sprak Peterson. ,,Na afloop zeiden
mijn teamgenoten dat ik een paar
grote schoten had gemaakt. Ik sta nu
veel zelfverzekerder en comfortabe-
ler in het veld.’’

De Friese guard erkende dat Aris
het onnodig spannend had ge-
maakt. ,,Nu Craig (Osaikhwuwuom-
wan) uit de rotatie is, zie je dat we re-
boundend tekort komen. Niet alleen
de andere grote mannen moeten
dan opstaan, maar iederéén moet
gaan rebounden. Dat gaat soms nog
wel eens mis. Gelukkig stonden we
er weer in het vierde kwart. We heb-
ben vaker achtergestaan en toch ge-
wonnen. Dat houdt ons op de been.
We hebben vertrouwen in elkaar.’’


