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Aris doet het schier onmogelijke
Raar ploegje, dat
Aris. Het leek na
bijna drie kwarten
klinisch dood en
niemand gaf er
nog een stuiver
voor dat de pati-
ent dit zou overle-
ven. Juist op dat
moment stond
Aris op en won.
Miraculeus.

ARIS 102
APOLLO 88
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Het was zaterdagavond er-
op of eronder voor Aris.
Bij een nederlaag zou het
gat met nummer zes

Apollo Amsterdam groeien tot vier
punten. Gevolg: vrijwel zeker geen
play-offs en een roemloos afscheid.

De openingsfase was prima, tot-
dat een moment van misplaatste fri-
voliteit de opmaat vormde voor een
pijnlijke terugval. Bij een snelle uit-
braak koos het duo George Marshall-
Denton Koon voor een alley-oopaf-
ronding in plaats van een eenvoudig
inleggertje. De dunk mislukte en
Apollo-guard Aron Royé antwoord-
de met een driepunter, gevolgd door
een drietje van Stefan Mulder. Ver-
taald in cijfers: in plaats van 22-22
werd het 20-25 en 20-28.

,,Is het goed? Nee. Is het begrijpe-
lijk? Ja’’, luidde de reactie van coach
Klaas Stoppels op dit staaltje gallery
play. Lachend: ,,Ik had het misschien
zelf ook zo gedaan.’’

Natuurlijk, het past bij de visie
van Aris om spektakel te bieden. Als
het lukt krijg je het publiek op de
banken en soms pak je dan het mo-
mentum, hoe ongrijpbaar dat begrip
ook is. Maar nu, zo vlak voor het eind
van het eerste kwart, was het zaak
punten te verkiezen boven spekta-
kel.

Aris raakte de weg en het geloof

kwijt. Van 24-30 werd het 24-45, ter-
wijl de Amsterdammers tegen het
eind van kwart 3 de grootste voor-
sprong namen: 42-65. ,,Het was heel
slap’’, erkende Stoppels. ,,Geen be-
zieling, geen beleving. Ik zei tegen de
jongens: het is niet vijf vóór twaalf,
maar kwart óver twaalf. Ze ant-
woordden: oké coach, en opeens
gaan we spelen. Er komt een bepaal-
de spirit in de ploeg en we geloven er
weer in.’’

Topscorer Jordan Gregory (29
punten) roemde daarbij de beslis-
sing van Stoppels om over te schake-
len op een zone-verdediging. ,,Die
werkte uitstekend voor ons. We pak-
ten twee steals op rij en komen stap

voor stap terug. Meshack Lufile was
bovendien een monster na rust (20
punten en zes rebounds in de twee-
de helft, red.). Als iedereen doet wat-
ie moet doen, zijn we moeilijk te ver-
slaan.’’

Toch was het een wonder dat Aris
er nog een verlenging uitsleepte. Bij
80-83 met nog 7 seconden op de klok

had Amsterdam balbezit. Gian Slag-
ter wachtte te lang met het inne-
men, waardoor Aris de bal kreeg.
Vervolgens maakten de gasten nog
een cruciale fout: in plaats van een
snelle overtreding maakte de erva-
ren Sergio de Randamie pas een fout
toen schutter Marshall al had aange-
legd voor zijn schot. De drie vrije
worpen waren aan hem wel besteed:
83-83. Amsterdam kwam die moker-
slag niet meer te boven en liet zich in
de verlenging met 19-5 afslachten.

Voor Aris ziet de wereld er opeens
een stuk zonniger uit: in punten ge-
lijk met de Amsterdammers en een
beter onderling resultaat (2-1). ,,Dit is
het mooie van basketbal’’, aldus

Stoppels. ,,Vanuit geslagen positie
kun je binnen vijf minuten weer het
mannetje zijn.’’

Gregory sprak van ,,a pretty cool
experience’’, een toffe ervaring. ,,We
zijn blijven vechten en hebben het
onmogelijke gedaan. Zoiets heb ik
nog nooit meegemaakt. Maar het is
zeker dat er nog heel wat werk te
doen is voor ons.’’

Stoppels zal de laatste zijn om dat
tegen te spreken. ,,Zaterdag wacht
Weert en hoewel die ploeg onderaan
staat, gaan we het daar wel lastig
krijgen. We moeten deze overwin-
ning een goed vervolg geven, want
als je zaterdag verliest, heb je er niets
aan.’’

‘In basketbal kun
je binnen vijf
minuten weer het
mannetje zijn’

George Marshall heeft oog voor de basket. De Aris-guard had een belangrijk aandeel in de zege op Apollo. FOTO DIJKS FOTOGRAFIE




