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Rampzalige jaarafsluiting voor Aris
Weinig mensen in Kalverdijkje hadden het
zaterdag na afloop van Aris en Den Bosch
nog over de nederlaag van de Leeuwarders
(61-78). Nee, Craig Osaikhwuwuomwan
was het onderwerp van gesprek, na de
zware knieblessure die hij opliep.

Piet Jan Nauta

Leeuwarden |Het tweede kwart was
nog geen minuut oud toen Osaikh-
wuwuomwan met een harde krijs
naar de grond ging. Aan de bult aan
de zijkant van zijn knie was de reden
van zijn schreeuw en zijn val meteen
zichtbaar. Bij het neerkomen uit een
duel om een rebound schoot de knie-
schijf van de boomlange powerfor-
ward naar de zijkant. De mensen in
Kalverdijkje keken ademloos toe en
hoorden alleen het geschreeuw van

Osaikhwuwuomwan. ,,Het ging door
merg en been”, zei Aris-coach Klaas
Stoppels.

De coach stond het huilen nader
dan het lachen,in de catacomben van
de sporthal. ,,Wat een anticlimax”,
treurde Stoppels. ,,Wij hadden met
een heel ander gevoel de kerstdagen
inwillen gaan. Dit is gewoon een vre-
selijk teleurstellende avond gewor-
den.”

KippenvelKippenvel
Patrick Frimpong had het kippenvel
op zijn armen staan. ,,Ik zag het met-
een. Dit is klaar, dacht ik. Zijn hele

knieschijf zat ernaast. Ongelooflijk.
Ik schrok echt heel erg. Ik kan heel
goed met Craig opschieten en hij
heeft een supergoed seizoen. Je gunt
het niemand, maar ik weet wat hij er
voor doet en lekker bezig is. Dan ge-
beurt dit. Ik vind het erg rot.”

Als het aan Aris had gelegen, was
de wedstrijd stilgelegd en gestaakt.
Stoppels: ,,Den Boschwilde nietmee-
werken en dus zat er niets anders op.
We moesten doorspelen.” Het duel
opgeven zou een nederlaag beteke-
nen en daarbij nog een sportieve en
financiële sanctie, dus er zat niets an-
ders op voor Aris.

Met vier zegesuit dertienwedstrij-
den staat Aris op een voorlaatste
plaats in de eredivisie. ,,We staanwel
waar we ongeveer zouden moeten
staan”, was Stoppels reëel. ,,Mis-
schien hebben we een punt of vier te
weinig, want we hebbenmogelijkhe-
den op winst gehad tegen bijvoor-
beeld Leiden thuis. Het valt mij ook
weer niet tegen, maar het had ge-
kund.Nu is het even tijd voor rust. De
jongens hebben een week vrijaf en
kunnende feestdagenbij hun familie
doorbrengen. Dat is fijn, maar met

een goed resultaat was het nog beter
geweest.”

Het liep anders zaterdagavond.
Aris werd in het eerste kwart afge-
troefd onder de basket. De Bossche-
naren maakten goed gebruik van
hun voordeel in fysieke kracht en
wisten zowel Meshack Lufile als
Osaikhwuwuomwan bij de basket
vandaan te houden. En dus kwamhet
aan op de Leeuwarder schutters in de
persoon van Jordan Gregory en Geor-
ge Marshall. Alle vijftien punten in
het eerste kwart waren afkomstig uit
driepunters en Gregory hield Aris
met drie van die schoten in de buurt
van Den Bosch.

Na een oponthoud van een half-
uur werd het duel hervat. Aris oogde
aangeslagen en zag de achterstand
van 15-26 niet kleiner worden in het
tweede kwart (31-43). Ook de toe-
schouwers in de hal leken nog wat
ontdaan, maar zij ontwaakten in het
derde kwart. Onder aanvoering van
George Marshall knokte Aris zich te-
rug. Dexter Hope en Gregory vonden
ruimte en wisten vanuit daar de
schutters die achter de driepuntslijn
stonden, te bereiken. Aris verkleinde

de achterstand tot zeven punten.
Frimpong: ,,In het derde kwart knok-
tenwe ons knap terug. Het goede ver-
dedigen werd beloond in de aanval.
Toen het verschil weer boven de tien
kwam in het vierde kwart, ebde het
geloof weg.”

Dat de blessure van Osaikhwuwu-
omwan nog speelde in de hoofden
van de Aris-spelers, geloofde Frim-
pongniet. ,,Ik kan alleen voormijzelf
spreken,maar iedereenwas rustig en
uiteindelijk moet je toch die focus
weer oppakken, als je weet dat de
wedstrijd uitgespeeld wordt. Op het
veld denk je er geen moment meer
aan, nuwel. Ik zal hemzo eenbericht
sturen en vragen of hij er trek in
heeft dat ikmorgen even langskom.”

Voor Aris zit het sportjaar 2016 er-
op en vliegende buitenlandse spelers
naar huis. Stoppels begint alweer
vroeg. ,,Op 29 december is iedereen
weer terug en twee dagen later gaan
wij met zijn allen oudejaarsavond
vieren. Hopelijk is Craig daar ook
weer bij.”

ScoresAris:GeorgeMarshall 20, JordanGre-
gory 18, Meshack Lufile 10, Leroy Peterson 5,
Denton Koon 5, Dexter Hope 3.

Craig Osaikhwuwuwordt verzorgd na zijn opgelopen knieblessure. Verzorger Piet Bouius enManon van Gelderen (rechts) ondersteunen het ambulancepersoneel. Foto: Dijks Fotografie


