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Rentree Craig O.
geeft Aris weer moed
FREDERIK BIERLING

LEIDEN Aris verloor zaterdag
weliswaar van ZZ Leiden, toch
maakt de ploeg zich met goed
gevoel op voor het belangrijke
treffen met Rotterdam.

LEIDEN 82
ARIS 68

Coach Klaas Stoppels moest het
in de 5 Mei-hal stellen zonder zijn
Amerikaanse spelverdeler Geor-
ge Marshall, die een enkelkwet-
suur opliep tegen Zwolle. Mars-
hall werd dinsdag onderzocht in
het ziekenhuis en trainde de hele
week niet mee.

Daar stond tegenover dat Craig
Osaikhwuwuomwan zijn rentree
maakte na drie maanden afwe-
zigheid door een verschoven
knieschijf. Vorige week meldde
Stoppels nog dat de 2.11 meter
lange Brabander pas op 25 maart
tegen Rotterdam minuten zou
maken. Het bleek een tactisch
rookgordijntje. ,,Laat Leiden het
maar even uitzoeken, dacht ik. Ze
moesten er wel even over naden-
ken. Het maakt toch een verschil
of Craig in de bucket staat of
niet.’’

Aanvallend kon Osaikhwuwu-
omwan zijn stempel nog niet
drukken, al fungeerde hij wel als
bliksemafleider voor Meshack
Lufile, die topscorer werd met 21
punten. Verdedigend was Craig
O. met onder meer elf rebounds
wel meteen van grote waarde.

Stoppels: ,,Die rebounds helpen
ons enorm. We geven daardoor
minder tweede kansen weg. Bo-
vendien krijgen de andere jon-
gens er ook weer energie van. Ge-
lukkig is hij heel gebleven, al wis-
ten we dat de knie sterk genoeg
was, hoor.’’

Nog een pluspunt: Osaikhwu-
wuomwan heeft nu zijn vuur-
doop gehad en hoeft tegen Rot-
terdam niet meer te wennen.
Stoppels hoopt dat Marshall er
dan ook weer bij is. Hoe het ook
zij, hij heeft in Leiden gezien dat
zijn team verdedigend stappen
maakt.

,,We bleven best lang bij’’, aldus
Stoppels. ,,Bij rust hadden we 36
punten tegen. Tegen een ploeg
als Leiden is dat goed. Daar staat
tegenover dat we er zelf slechts 27
maakten, omdat zij erbovenop
zaten. In de tweede helft maakten
we 41 punten, maar ja, zij kunnen
acht, negen man diep gaan zon-
der te verzwakken. Als technische
staf zijn we echter zeer tevreden
over de intensiteit, en verdedi-
gend was het een stuk beter dan
vorige week. Die winst nemen we
mee naar het duel met Rotter-
dam.’’

Door dit resultaat blijven de
Leeuwarder basketballers zesde
in de eredivisie. Concurrent Apol-
lo leek even op weg naar een
stunt tegen Donar getuige een
ruststand van 44-30, maar de Am-
sterdammers trokken tot opluch-
ting van Aris toch nog aan het
kortste eind.
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Craig Osaikhwuwuomwan, hier op archiefbeeld, maakte na drie maanden
afwezigheid zijn rentree. Hij pakte meteen elf rebounds. FOTO HENK JAN DIJKS


