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Aris met rotgevoel op kerstreces
Aris hoopte met
een puike presta-
tie tegen Den
Bosch het jaar
2016 met een lek-
ker gevoel af te
sluiten, maar het
liep even anders.
De ploeg verloor
zaterdagavond
niet alleen twee
punten, maar ook
Craig Osaikhwu-
wuomwan.

ARIS 61
DEN BOSCH 78

FREDERIK BIERLING

Het tweede kwart was nog
geen minuut oud toen
Craig Osaikhwuwuom-
wan na een poging een

schot van Ralf de Pagter te blokken
verkeerd terechtkwam. Hij greep
naar zijn rechterknie en schreeuwde
het uit. Zelfs een leek kon zien dat
het foute boel was, want de knie-
schijf hing naast zijn knie.

Pogingen van de medische staf
om de schijf terug te duwen misluk-
ten en ook het ambulancepersoneel
slaagde er even later niet in de knie-
schijf te reponeren. Al met al lag
Osaikhwuwuomwan bijna een half
uur op het parket, op enige afstand
gadegeslagen door hevig geschrok-
ken ploeggenoten.

Nadat Aris’ nummer 13 onder
groot applaus per brancard de hal
had verlaten, voerde Gert Schurer
namens de club overleg met de arbi-
trage en de tegenstander. De Leeu-
warders stonden niet te popelen om
verder te spelen, maar om een wed-
strijd zonder repercussies (boete en
nederlaag) te kunnen staken moe-
ten alle partijen instemmen.

Volgens Schurer wilde de Bossche
coach Sander van der Holst het duel

afmaken, zodat Aris rond negenen
aan een tweede warming-up begon.
,,Als coach bluf je dan een beetje te-
gen je spelers’’, sprak Klaas Stoppels
naderhand. ,,Het komt wel goed, zeg
je dan, gewoon een knieschijfje.
Maar ik stond er dichtbij toen het ge-
beurde, het ging me door merg en
been.’’

Zijn ploeg keek bovendien aan te-
gen een 15-26 achterstand, opgelo-
pen in het eerste kwart waarin Aris
het moeilijk had. Het restant van het
duel leek dan ook een kwestie van
uitzitten, totdat Aris na rust ineens
de geest kreeg en met een 12-0 run
van 38-57 terugkwam tot 50-57.

,,Eigenlijk waren we niet eens zo
heel down’’, sprak center Meshack
Lufile. ,,Natuurlijk was het verschrik-

kelijk dat we een van onze beste spe-
lers kwijtraakten, de toprebounder
van de competitie bovendien, maar
jongens als Jordan (Gregory), DK
(Denton Koon) en Dexter (Hope)
pepten het team op. We wilden win-
nen, vooral voor Craig natuurlijk,
maar ook voor de fans.’’

Winst bleef evenwel uit. Den
Bosch zette in het vierde kwart even
aan, liep in mum van tijd uit naar 52-
76 en vond het daarna wel goed.
,,Winnen is helaas niet gelukt, want
Den Bosch speelde verbazingwek-
kend goed vanavond’’, sprak Lufile.
,,Defensief waren ze zo sterk dat wij
tekortkwamen.’’

Anders dan de Amerikanen van
Aris gebruikt de Canadees de kerst-
vakantie niet om terug naar huis te

vliegen. ,,Mijn vriendin is net over-
gekomen en we gaan leuke dingen
doen, zoals een bezoekje brengen
aan Parijs.’’

Ook zal de center naar eigen zeg-
gen hard blijven werken om van zijn
rugkwetsuur af te komen. ,,Daar heb
ik nu ruim een maand last van. Ik
denk dat het een zenuwbeschadi-
ging is, want mijn benen slapen
vaak. Ik mis daardoor explosiviteit
bij het springen. Die stijfheid beïn-
vloedt mijn spel. Het doet ook zeer,
maar ik wil spelen voor mijn team.’’

Als de rugproblemen over zijn,
zullen de fans de echte Meshack Lu-
file zien, belooft hij.

,,Vorig jaar was ik de beste speler
van mijn team, degene ook die altijd
de bal kreeg. Ik werd uitgeroepen tot

beste verdediger van mijn conferen-
ce en maakte 17 punten gemiddeld.
Ik ben dan ook optimistisch over de
toekomst. We hebben een jong team
dat nog veel moet leren, maar ik
denk dat we nog voor verrassingen
kunnen gaan zorgen.’’

Om klaar te zijn voor het tweede
deel van het seizoen roept Stoppels
zijn mannen al op 29 december weer
bijeen. ,,Dat hebben we in overleg
gedaan’’, aldus de coach. ,,We moe-
ten op 7 januari alweer spelen tegen
Amsterdam. Als de jongens dan op 2
of 3 januari terugkomen, met jetlag
en zo, dan is die eerste week al weg.
Daarom doen we het zo. En we gaan
met z’n allen oudejaarsavond vie-
ren, ook gezellig. Hopelijk is Craig er
dan ook bij.’’
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