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Nederlaag met perspectief voor Aris tegen Donar
Nathan Sprey

Groningen | Op voorhand was Aris
wellicht al kansloos in MartiniPlaza,
de basketbaltempel van landskampi-
oen Donar. En hoewel de wedstrijd
nahet tweedekwart inderdaad alwas
beslist in het nadeel van Aris, bleven
de Leeuwarders in het derde en vier-
de kwart overeind in Groningen. Er
werd zelfs met twee punten verschil
gewonnen, al ging de uiteindelijk ze-
ge naar Donar: 73-54.

Daarmee liet Aris echter wel zien
geleerd te hebben van de afgang in
Zwolle (75-54), waar een verloren
wedstrijd óók eenpijnlijke nederlaag
werd.Datwasditmaal dusniethet ge-

val. Enook inhet eerstekwart zaghet
er allemaal niet heel slecht uit wat de
mannen van trainer Klaas Stoppels
lieten zien. Ze wilden overleven en
met 23-15 na het eerst kwart was die
missie redelijk gelukt. Via vooral free
throws bleef Aris in het duel. De eer-
ste (!) driepunter kwam pas in het
tweede kwart, uit de handen van gu-
ard George Marshall: 37-26.

RunRun
Maar in plaats van definitief aanha-
ken, volgde er een slechte fase van
Aris. Ingeleiddoor eenmisser van Jor-
dan Gregory, die prachtig werd vrij-
gespeeld door zijn ploeggenoten. Hij
schoot tekort en een daaropvolgende
Groningse counter was wél raak.
,,Daarna gavenwedewedstrijdweg”,

vond Stoppels. ,,Ze hadden een 10-0
run naar 47-26. In zo’n fase willen zij
de wedstrijd beslissen, daarom nam
ik een time-out. Maar Donar was op
dat moment echt te sterk. Dat was
jammer, vooraf hadden we gehoopt
dat we langer bij ze konden blijven.”

Toch zag Stoppels dat in het derde
kwart de Groningers slordiger wer-
den. Het verlies was al onomkeer-
baar, maar toch gaf het een goed ge-
voel dat de Leeuwarders bij Donar in
de buurt bleven. Er hadwellicht zelfs
meer ingezeten als Aris heel goed
was geweest. Maar Marshall miste
meerdere vrije kansen in de cirkel en
Craig Osaikhwuwuomwan begreep
een alley-ooppass van ploeggenoot
Dexter Hope bijvoorbeeld niet.

,,Dat is tegen een ploeg als Donar

dodelijk”, wist Stoppels. ,,Maar we
bleven wel bij ze in de buurt en dat
vond ik positief. Daar houdenwe een
goed gevoel aan over. Maar het is wel
een feit dat we iedere wedstrijd in de
achtervolging moeten. 10-2, 12-4,
14-3; ieder duel beginnenwemet een
forse achterstand. Tegen teams als
Donar en Zwolle kom je daar niet
mee weg.”

Complimenten
In het vierde kwart toonde de ploegIn het vierde kwart toonde de ploeg
van Stoppels aan dat ze van het ver-
lies tweeweken geleden in Zwolle ge-
leerd hebben. Daar viel de ploeg van
Stoppels compleet uit elkaar in het
laatste kwart. Dat gebeurde in Gro-
ningen niet. ,,We wonnen de tweede
helft zelfs op twee punten, hadden

betere rebounds en meer steals. Do-
nar-coach Erik Braal gaf ons ook de
complimenten datwe opbasis van de
statistieken de tweede helft hebben
gewonnen. Dat nemen we mee.”

Want na drie nederlagen op rij te-
gen de top drie van vorig jaar in de
eredivisie, wacht nu een cruciale fa-
se. Tegen middenmotors Rotterdam
(thuis), Den Bosch (uit) en Amster-
dam (thuis) moeten punten worden
gepakt. ,,Dat zijn onze directe con-
currenten. Daar moeten we laten
zien dat we geleerd hebben van de
laatste duels. Dan is het zaak om niet
wéér meteen achter te komen.”

Scores Aris: Meshack Lufile 14 en Denton
Koon 14, Craig Osaikhwuwuomwan 10, Jor-
dan Gregory en George Marshall 9.




