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Aris kan net niet stunten tegen Leiden
Piet Jan Nauta
Leeuwarden | Het lukte de basketballers van Aris gisterenavond lang
om mee te gaan met Leiden, maar in
de slotminuut moest het toch buigen
voor de Zuid-Hollanders: 60-62. Aris
kreeg in de laatste vier minuten genoeg kansen om een overwinning uit
het vuur te slepen, maar juist op dat
moment miste de ploeg teveel schoten. Een gemiste kans derhalve voor
traijner Klaas Stoppels en zijn mannen.
Toch verlieten de spelers met opgeheven hoofd het speelveld. ,,Het
klinkt misschien gek, maar deze nederlaag voelt misschien nog wel bevredigender dan de zege van vorige
week op Weert”, zei Meshack Lufile.
De Canadese centrale speler nam in

het vierde kwart het voortouw. In de
eerste drie kwarten speelde hij wat
onwennig, maar in het vierde kwart
was een dunk de inleiding van een
sterke fase van Aris, waarin het ook
de leiding nam (55-54). Voor het eerst
in de wedstrijd.
Een oerkreet van Lufile na de
dunk toonde een hele andere man,
die na een knap blok en de daaropvolgende rake driepunter van Gregory
kon rekenen op het applaus van het
publiek in Leeuwarden. Lufile: ,,De
dunk voelde als een soort van bevrijding. Vanaf dat moment ging het een
stuk beter. Dit was de oude Meshack,
die ze hier in Leeuwarden nog niet
hebben gezien.”
De nieuweling, die pas laat in de
voorbereiding aansloot bij Aris, is
zelfkritisch. ,,Ik heb nog geen moment laten zien wat ik in mijn mars
heb en dat is balen. Maar ik heb veel
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waardering voor de staf en spelers. Ze
zijn ontzettend met mij bezig en ik
hoop dat ik de komende weken echt
kan laten zien wat ik in huis heb.”
Coach Klaas Stoppels bevestigde
dat. ,,Hij heeft het mentaal erg zwaar
gehad en dat beseft deze groep. Omdat hij later aansloot heeft hij zijn
plekje moeten vinden tussen de jongens. Het is heerlijk voor mij als trainer om te zien dat het team zelfsturend is. Na een training zijn jongens
nog een halfuur met hem bezig om
hem dingen te leren. Daar kan ik echt
van genieten als trainer.”
Hoe anders had het kunnen lopen
als Lufile met nog drie seconden op
de klok de rebound uit de vrije worp
van Rogier Jansen had gevangen. De
guard van Leiden miste beide vrije
worpen, waardoor de achterstand
van Aris twee punten bleef. ,,Ik had
mij er op ingesteld om mijn tegen-

stander bij de basket weg te houden,
zodat Craig (Osaikhwuwuomwan,
red.) de rebound kon grijpen. Maar
hij kwam bij mij en ik kon net niet
snel genoeg reageren. Anders hadden we nog een aanval gehad om de
wedstrijd te winnen”, treurde Lufile.
Maar het feit dat de Leeuwarders
goed partij boden, bracht vertrouwen
bij Stoppels. Leiden is een van de ploegen die normaal gesproken voor de
tweede plaats op de ranglijst speelt
achter de grote favoriet en regerend
landskampioen Donar uit Groningen.
,,We startten slecht en dat is wel zonde. Het kostte ons veel kracht om terug in de wedstrijd te komen. Dat lukte wel, maar het brak ons uiteindelijk
wel op. Dat is jammer, maar hier kunnen we wel mee verder.”
Scores Aris: Gregory 19, Hope 10, Lufile 10,
Marshall 8, Osaikhwuwuomwan 8, Peterson
2, Koon 2, Tonjann 1.

