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Cultheld Lufile helpt Aris
in thriller voorbij Weertin thriller voorbij
Aris kende zaterdagavond een bizarre start
van het seizoen. Na een matig eerste kwart
zetten de Leeuwarders de achtervolging in,
die in de tweede overtime beloond werd
met een zege op Weert. Cultheld Mershack
Lufile dunkte de winnende binnen: 100-99.

Nathan Sprey

Leeuwarden | Waar de avond met
een geweldige alley oop van Craig
Osaikhwuwuomwan nog zo fantas-
tisch begon, waren de zorgen bij
Klaas Stoppels al na het eerste kwart
zichtbaar. Opponent Weert profi-
teerde gretig van de ruimte die de
Leeuwarders gaven en schoot de ene
driepunter na de andere door de bas-
ket. De grote inhaalslag na het eerste
kwart kon én moest met de 17-31
stand beginnen.

,,Ik ben vandaag vijf jaar ouder ge-
worden”, zuchtte Stoppels, die zag
dat Aris steeds dichtbij Weert kwam.
Tochwas vijfminuten voor het einde
het verschil nog steeds groot. ,,Ik ben
helemaal zeiknat van het zweet. Zo’n
wedstrijd heb ik als coach nog nooit
meegemaakt. Als ze dit een aantal
weken volhouden, loop ik binnen-
kort met een rollator.”

Via een 14-0 run kwam Aris onder
aanvoering van de uitstekende Ame-
rikanen Jordan Gregory (39 punten)
en George Marshall (28 punten) na-
melijk tochnog terug indewedstrijd.
In Leeuwarden ismennual overtuigd
dat Aris met Gregory wederom de
nieuwe topscorer van de competitie
in huis hebben. Ondanks zijn treffers
had het echter net zo goed mis kun-
nen gaan voor Aris, want na de gelijk-
makers van Osaikhwuwuomwan (82-
82), kreegWeert nog een laatste aan-
val. Daar profiteerdenze, net als inde
eerste én tweede overtime, niet van.

,,Toch heeft Weert een goede
ploeg, die als ze zo blijven spelen,
echt nog wel punten gaat pakken”,

vond Stoppels, die bij Aris veel verbe-
terpunten zag. ,,Bij vlagen speelden
we uitstekend, maar er zaten ook
mindere periodes tussen. Vooral in
de verdediging was het wennen en
zag je datwe in de voorbereidingwei-
nig compleet zijn geweest. Uiteinde-
lijk heeft de gelukkigste gewonnen.”

Datwas dus vooral aanGregory en
Marshall te danken. De guards gooi-
den in de laatste kwarten en overti-
mes niet alleen veel driepunters door
de basket, maar ook de moeilijkste

ballen in de cirkel werden benut.
Marshall lietmet eenvanzijn razend-
snelle acties Matthew van Tongeren
tuimelen als Jérôme Boateng na een
kapbeweging van Lionel Messi.

,,We zeiden tegen de coach in de
pauze,maak je niet druk,we gaan de-
ze binnenhalen”, zei Marshall. ,,We
hadden een slechte start, maar we
bleven positief en in de bepalende fa-
se sloegen we toe. Het was voor mij
wel even wennen. Het basketbal hier
is heel anders dan in Amerika. Het is
meer gericht op individuele spelers.”

Zoals een goede Amerikaan betaamt,
is ook Marshall ambitieus. Hij hoopt
op een plek bij de beste vier. Om dat
te kunnen bereiken, zal hij samen
met Gregory in ieder geval net zo
goed moeten schieten als tegen
Weert. Toch werd niet één van hen
uiteindelijk matchwinner, maar
Mershack Lufile. De center van 2,03
meter lang én breed, 121 kilo zwaar
en schoenmaat 49, mocht in de twee-
de overtime het veld in. Niet omdat
hij in de eerste twee kwarten zo’n
goede indruk maakte, maar Patrick
Frimpong en Osaikhwuwuomwan
hadden beiden hun vijfde fout ge-
maakt en moesten dus vertrekken.

Omdat Lufile op 96-96 twee free
throwshadgemist, twijfeldehij twin-
tig seconden voor tijd geen moment
toen hij de bal in de cirkel kreeg. Al
moest de Canadees dwars door een
muur, hij zou enmoest de winnende
maken. Vol overtuigingdunktehij de
winnende treffer binnen: 100-99. In
de luttele seconde die nog volgden,
vloog de poging vanWeerts Rens van
Ravensteijn uit de basket. Dus vierde
Aris een feestje alsof ze de landstitel
hadden binnengehaald.

,,Het was een gekke wedstrijd”,
lachte matchwinner Lufile. ,,Ik ben
blij dat ik mijn gemiste free throws
kon goedmaken. Verder had ik het
lastig vandaag. Door een vertraging
van mijn werkvergunning was ik
twee weken later in Nederland en
daarna had ik een blessure aan mijn
vinger. Deze week heb ik voor het
eerst helemaal meegetraind.”

Hoewel Lufile het postuur heeft
van een nietsontziende nachtclubbe-
waker, is hij de vriendelijkheid zelve.
,,Voor een centermis ik agressiviteit.
Thuis was ik altijd een van de klein-
sten en hield ik me vaak gedeisd. In
het veldmoet ik agressiever zijn.Niet
te lief. Ik ben heel groot en breed,
maar heb een klein hart.”

IndathartjeheefthijAris gesloten
en andersom draagt iedereen bij Aris
de cultheld, die hij nu al is, ook in het
hart. Want door zijn dunk staat Aris
deze week ‘gewoon’ in de top vier.

Scores Aris: Jordan Gregory 39, George
Marshall 28,Craig Osaikhwuwuomwan 11,
Denton Koon 9, Meshack Lufile 6, Dexter Ho-
pe en Patrick Frimpong 3, Torben Tonjann 1.

voorbij Weert

Ik ben helemaal
zeiknat van het
zweet. Als ze dit nog
weken volhouden,
loop ik binnenkort
met een rollator

Meshack Lufile maakt namens Aris het beslissende punt tegen Weert: 100-99. Foto: Henk Jan Dijks




