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Aris verliest weer, maar groeit als teamAris verliest
Het publiek ver-
maken is een van
de doelstellingen
van Aris. De amu-
sementswaarde
was gisteravond
weliswaar niet zo
hoog als in het
thuisduel met
Weert, maar toch
gingen de Leeu-
warders na de nip-
te nederlaag tegen
Leiden terecht
met applaus van
het veld.

ARIS 60
LEIDEN 62

V
FREDERIK BIERLING

Voor een mooi duel heb je
spelers nodig die wat ex-
tra’s kunnen brengen. Te-
genstander Leiden be-

schikte de afgelopen vijf seizoenen
over zo’n artiest, maar is door het
vertrek van Worthy de Jong zijn
meest attractieve speler kwijtge-
raakt. De international, vorig sei-
zoen uitgeroepen tot MVP (Most Va-
luable Player) van de eredivisie, ver-
toont zijn kunsten tegenwoordig bij
het Franse Boulogne-sur-Mer.

Tot averij heeft die transfer nog
niet geleid bij de Leidenaren. Ze wal-
sten over Rotterdam heen (54-74) en
wonnen zaterdagavond ook al van
Weert.

Dat het in die partij allemaal wat
moeizamer verliep voor Leiden (64-
53) zal niemand bij Aris verbazen.
Ook de Leeuwarders hadden bij de
competitiestart opvallend veel
moeite met het Limburgse team. Ze

wonnen op het nippertje, maar
vraag niet hoe. Leiden had het drie
kwarten te stellen met Weert, maar
adel verplicht schudde de ploeg de
vervelende horzel in het laatste be-
drijf zakelijk van zich af.

Aris maakte gisteravond aanvan-
kelijk niet de indruk te kunnen mor-

relen aan die ongeslagen status van
Leiden. De ploeg moest al snel in de
achtervolging (6-15), kwam mede
door driepunters van Jordan Grego-
ry terug tot 30-30, maar stond toe
dat Leiden vervolgens weer eenvou-
dig uitliep.

Het leek dan ook een eenvoudig

avondje te worden voor het team
van coach Paul Vervaeck. Op de juis-
te momenten even aanzetten en
dan met twee punten de bus in. Toch
liep het anders. Net als tegen Weert
toonde Aris opmerkelijke veer-
kracht. ,,Ook al staan ze tijdens een
time-out met 10 punten achter, ze

blijven vertrouwen uitstralen”,
sprak Aris-coach Klaas Stoppels op-
getogen. ,,Ze zijn echt overtuigd van
eigen kunnen.”

Jordan Gregory – topscorer met 19
punten – zette Aris vroeg in het laat-
ste kwart met een drietje zelfs voor
het eerst op voorsprong (55-54). Ook

toen Leiden daar een 0-6 run tegen-
over zette, hield de ploeg het geloof.
Met twee rake vrije worpen en een
driepunter tilde Dexter Hope de
stand naar 60-62, maar mooier dan
dat werd het niet voor Aris.

Hope had desondanks een goed
gevoel. ,,We dwingen toch iets af te-

am
Leeuwarder
eredivisionist recht
op knappe wijze de
rug tegen Leiden

gen een ploeg als Leiden. We komen
opnieuw terug van een achterstand
en hoewel we het dit keer niet afma-
ken, hebben we als ploeg wel een
stap vooruit gezet.”

Vorig seizoen maakte de 23-jarige
guard deel uit van een winnend
team. Met Donar greep hij de lands-
titel. Dit jaar staat hij weer onder
contract in Leeuwarden, de club die
zich vorig jaar niet eens plaatste
voor de play-offs. Het maakt Hope
niets uit. ,,In Groningen trainde ik
natuurlijk elke dag met de beste spe-
lers van Nederland, we wonnen veel,
speelden Europees, maar toch wil je
op het veld staan en minuten ma-
ken.”

Hope kreeg echter weinig speel-
tijd van Erik Braal. Hij is daarom
naar eigen zeggen extra gemoti-
veerd om te laten zien wat hij kan.
Dat mag ook wel eens, want hij
speelt al sinds 2011 in de eredivisie
en is onderhand talent-af. Hope er-
kent dat: ,,Ik ben nu een van de
meest ervaren spelers in het team. Ik
moet het laten zien. Ik zeg ook tegen
de Amerikanen, doe dit, doe dat, of
leg uit waar de scheidsrechters op
letten. Ik probeer ze echt te helpen.”

Daarin staat hij niet alleen. Coach
Stoppels roemt bijvoorbeeld zelfs de
manier waarop het team zich heeft
ontfermd over center Meshack Lufi-
le, die nog niet heeft kunnen over-
tuigen. Stoppels: ,,Shack kwam later
bij de groep, moest zijn plekje vin-
den in de hiërarchie en op het veld.
Hij heeft het mentaal zwaar gehad,
maar als je ziet hoe het team met
hem bezig is en hem oppept, daar
word je als coach heel blij van.”

Een nuttige center kan Stoppels
heel goed gebruiken, omdat zijn
team anders veel te voorspelbaar
wordt. ,,In de eerste twee wedstrij-
den hebben we zestig driepunters
geschoten. Zestig! Nu kwamen we
meer inside en hebben we ook meer
als team gespeeld.”
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Dexter Hope (links) in actie met Thomas Koenis van Leiden. FOTO HENK JAN DIJKS




