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Hope neemt leidersrol bij Aris op zich
Piet Jan Nauta

Leeuwarden | Hij praat met ze op de
trainingen, leidt ze rond door de stad
Leeuwarden op vrije dagen en pro-
beert nieuwe spelers uit de Verenig-
de Staten zich thuis te laten voelen.
Dexter Hope is meer dan alleen de
point-guard vanAris , de basketballer
werpt zich op als de nieuwe leider bij
de club waar hij deze zomer terug-
keerde. Zowel binnen als buiten het
veld. ,,Ik ben een open persoon.”

Na een jaar van afwezigheid keer-
de Hopeweer terug bij Aris, nadat hij
vorig seizoen landskampioen werd
met Donar uit Groningen. Daar raak-
te hij in een hevige concurrentie-
strijd verwikkeld en maakte minder
minuten dan hij vooraf hoopte. In
Leeuwarden wil Hope laten zien wat
hij heeft geleerd en een dragende
speler worden.

De 23-jarige stapte binnen in een
voor hem bekende omgeving. Hij is
niet de enige, want ook zijn oude
ploegmakkers Patrick Frimpong en
Craig Osaikhwuwuomwan keerden
terug in sporthal Het Kalverdijkje.
,,Aris is een vertrouwde club voor
mij. Ik kom uit Hoofddorp en heb
heel lang in Amsterdam gespeeld.

Daar kan ik altijd terugkeren, maar
mijn vriendin komt uit Leeuwarden
en ik voel me hier prettig, dus dan is
de keuze niet zo lastig. Bovendien
kan ik hier veel spelen.”

Dat deed Hope in Groningen ook,
maar in mindere mate. Bij Donar
werd hij herenigd met Erik Braal, de
coach onder wie hij bij Aris een be-
langrijke rol kreeg toebedeeld. ,,Ik
kende hem goed, maar het was niet
de reden omnaar Groningen te gaan.
Ik wilde gewoon een stap omhoog
maken. In mijn ogen is het een echte
topclub.Hethoogste budget, debeste
spelers. Het kampioenschap was
mooi, de Europese duels ook.”

Hope won zijn eerste landstitel in
dienst bij Donar, maar speelde lang
niet alles mee. ,,Kampioen zijn is
leuk, maar je wilt altijd belangrijk
zijn voor een team. Je weet dat als je
bij Groningen speelt, er altijd zo’n
acht of negen jongens zijnmet wie je
de strijd aan moet gaan. Maar ik kijk
met een goed gevoel terug op mijn
seizoen en heb er veel geleerd. De te-
rugkeer bij Aris zie ik bepaald niet als
een stapje terug. Je hoeft niet altijd
het grootste budget te hebben om
mee tedoenomdeprijzen.Datweten
wij hier maar al te goed.”

De spelverdeler doelt daarmee op
het succesjaar van Aris in het seizoen

2012/2013, toen na een vierde plek in
de competitie uiteindelijk de finale
van de playoffs werd gehaald. Een fi-
nale die kansloos verloren ging tegen
Leiden (4-0), maar basketballend
Leeuwarden stond wel op de kaart in
Nederland. ,,Pas na de Kerst werden
we een team. Alles viel op zijn plek.
In het begin van het seizoen verloren
we vaak, maar de teamgeest groeide
en ook het geloof dat we wat konden

Ik ben een open
persoon en ik wil
dat de nieuwe
jongens uit Amerika
zich thuis voelen

bereiken.Wij bewezen dat je niet het
beste budget nodig hebt, om ver te
komen. ”

Hope stond in Nederland bekend
als een van de grootste talenten van
zijn generatie en vertegenwoordigde
in de jeugd vele nationale jeugd-
teams. In 2014 speelde hij EK-kwalifi-
catieduels met Oranje, maar viel een
paar weken geleden als een van de

laatste spelers af bij het B-team van
Oranje. ,,Voor je landuitkomen is het
mooiste dat er bestaat. Ik hoop dat ik
daar weer kan komen. Onlangs ver-
sloeg Oranje het grote Duitsland. Erg
knap. Ondanks dat ze thuis met zo’n
dertig punten verloren,was de eerde-
re zege toch een teken dat het Neder-
landse basketbal in de lift zit.”

Rondleiden
Sinds zijn terugkeer in Leeuwarden
wierp Hope zich op als de leider van
het team door de nieuwe jongens die
afkomstig zijn uit Amerika tips te ge-
ven,maar zich ook thuis te laten voe-
len. ,,De jongensdie collegebasketbal
hebben gespeeld, moeten wennen
aan het spel in Europa. Je ziet dat ze
in het begin vaak worden afgefloten,
omdat automatismen bij hun hier
niet mogen. Denk aan loopfouten als
ze een bal aangespeeld krijgen.”

Ook buiten de zaal is Hopemet de
nieuwelingen bezig. ,,Ik weet hier de
weg, dus dan laat ik ze wat dingen
zien waarvan ik denk dat ze het leuk
of handig vinden. Ik ben een open
persoon en ikwil dat die jongens zich
thuis voelen. Dat hebben ze nodig,
want dat presteren ze ook beter. Jon-
gens moeten zichzelf niet gaan op-
sluiten inhunhuis,maar ook tijdma-
ken voor ontspanning.”

En zo komt het voor dat op een vrije
dag Hope de jongens uitnodigt voor
eenontspanningmiddag opde game-
console. ,,We spelen vaak FIFA (voet-
balspel, red.) met elkaar. Nee, niet
eens basketbalgame. Het is best grap-
pig om te zien dat basketballers vaak
FIFA spelen en voetballers een bas-
ketbalspel van de NBA. Maar we zit-
tenniet dehele dag binnen, hoor.We
zijn een paar weken geleden nog
naar een wedstrijd van Cambuur ge-
weest. Toen speelden ze tegen Alme-
re City. Ze vondenhetmooi omdebe-
leving in het stadion te zien.”

Volgende week zaterdag start Aris
de competitie in de eredivisie met
een thuiswedstrijd tegen Weert. De
voorbereiding verloopt verre van
vlekkeloos. ,,Het is een rare voorbe-
reiding, waarin we veel last hebben
van blessures. Ik ben fit, maar dit
weekeindeontbrakener zo’n vijf spe-
lers. Dat maakt het lastig om het
team vorm te geven, maar we zijn er
druk mee bezig. Voor mezelf vind ik
dat ik ik het afgelopen jaar een com-
pletere speler ben geworden. Ik ben
vanuitmezelf een passende speler. Ik
vind het niet erg als ik een keer geen
punten scoor, maar wel twintig as-
sists aflever. Maar ik wil bij Aris ook
meer gaan scoren, omdat ik dat kan.
Ik wil belangrijk zijn voor het team.”

DexterHopekeerde indezomer terugbijAris enwilbelangrijk zijn .,,Het isniet ergals ikeenskeergeenpuntenscoor, als erdanmaar twintigassists tegenover staan.” Foto:Henk JanDijks


