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Nederlaag met perspectief
voor Aris tegen matig Leiden

Basketbal

Nederlaag met perspectief

Leiden | Aris heeft zaterdagavond op
bezoek in Leidenniet voor een verras-
sing kunnen zorgen. Lange tijd ble-
ven de Leeuwarders in het spoor van
de thuisploeg, maar twee sterke runs
van Leiden werden hen fataal (82-68).

,,In de eindfase konden zij nog
een aantal keren aanzetten en kon-
denwenietmet zemee”, sprakKlaas
Stoppels, die desondanks tevreden
was, na afloop. ,,Met de beperkte
roulatie die we hadden (George
Marshall ontbrakmet een enkelbles-
sure, red.), ging het naar behoren.
Een nederlaag met perspectief.”

Goed om te zien voor Stoppels was
dat center Meshack Lufile zijn oude
niveau weer hervonden had én dat
Craig Osaikhwuwuomwan weer te-
rugwasbij Aris.Dat is een stuk sneller
dan verwacht. ,,We dachten dat het
goed zou zijn om hemminuten te ge-
ven vóór het duelmet Rotterdam. Dat
ging gelukkig goed. Voor Craig is het
een beloning. Hij werkt elke dag kei-

hard in de sportschool. Dan is het
heerlijkomweerophetveld te staan.”

Na 24 duels is Aris met Amster-
dam in strijd verwikkeld om het laat-
ste play-offsticket. Met nog vier wed-
strijden te gaan hebben beide ploe-
gen veertien punten. Als er geen gek-
ke dingen gebeuren komt het aan op
de laatste speelronde: dan is het Am-
sterdam tegen Aris. Met Osaikhwu-
wuomwan, de beste rebounder van
de eredivisie, terug in de ploeg zijn er
kansen voor Aris. Te beginnen ko-
mende zaterdag in eigen huis tegen
Rotterdam. Stoppels: ,,Het zou fijn
zijn als we voor het duel tegen Am-
sterdam tweepunten voor staan.Dan
komt niet alles aan op de wedstrijd
daar. Hopelijk is ookGeorge zaterdag
weer helemaal fit. Met hem gaat het
toch een stuk makkelijker.”

ScoresAris:MeshackLufile 21,DentonKoon
14, Dexter Hope en Jordan Gregory 10, Leroy
Peterson 8, Torben Tonjann 3 en Patrick
Frimpong 2.


