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Een avond om heel
snel te vergeten
voor kansloos Aris
• Alleen Gregory haalt zijn

niveau tegen sterker Leiden

Piet Jan Nauta

Leeuwarden | De manier waarop Le-
roy Peterson gisteravond een einde
maakte aan de heerste helft tegen Lei-
den was spectaculair, maar het was
een van de weinige redenen voor de
fans van Aris om overeind te veren.
Met nog minder dan een seconde op
de klok in het eerste kwart, schoot hij
van ver (downtown, zoals de Amerika-
nen dan zeggen) een driepunter raak
en verkleinde daarmee de achter-
stand van de Leeuwarders van acht-
tien totvijftien.Wantzogrootwashet
verschil al opgelopen na twintig mi-
nuten spelen. En dat verschil kwam
nietmeer in gevaar voor de bezoekers
(70-97).

,,Hetwas de ervaring tegendeniet-
ervaring”, treurde trainer Klaas Stop-
pels. ,,Ze roteerden goed en maakten
gebruik van hun lengte. Ik had niet
verwacht dat het verschil zo snel zo
groot zou zijn, maar zo is het nu een-
maal. Ze spelen het prima uit.”

Natuurlijk, Aris wordt momenteel
geplaagd door blessures enheeft flink
aan lengte moeten inleveren met de
afwezigheid van Craig Osaikhwuwu-
omwan en Patrick Frimpong (beide
knieblessures). Maar het werd de
ploeg uit Leiden - nummer drie in de
eredivisie - nu niet bepaald moeilijk
gemaakt. Al na het eerste kwart was
het verschil zeventien punten (10-27)
enhet leek de bezoekersweinigmoei-
te tekostendevrijemantevinden.Bo-
vendienmaakten ze slim gebruik van
het voordeel in fysiek, door geen re-
bound onbenut te laten onder de bas-
ket van de Leeuwarders. ,,Je ziet dat

wij hun gemis niet op kunnen van-
gen, terwijl de clubs omonsheen zich
wel versterken”, aldus Stoppels, die
zich niet uitliet over de komst van
eventuele versterkingen. ,,Daarvoor
moet je bij het bestuur zijn. Wij ho-
pen gewoon dat Craig en Patrick snel
terug zijn.”

Het was dat Jordan Gregory een
goede dag had, anders was de schade
voor Aris niet te overzien geweest.
Met zestien punten, vijftien gescoord
uit vijf rake driepunters, hield hij Aris
nog enigszins in de achtervolging op
Leiden, dat aantoonde vele stappen
verder te zijn dan de Leeuwarders.
Aris, waar Leroy Peterson voor het
eerst in de basis begon, liet teveel ste-
ken vallen. Het begon wel met scoren
in het derde kwart,maar kreeg er ook
weer 21 tegen, wat resulteerde in een
onoverbrugbare 50-69 achterstand
met ingang van het vierde en laatste
kwart.

Naast Gregory kende ook Denton
Koon een redelijke avond enhij speel-
de zichzelf in dubbele cijfers met vijf-
tien punten en elf rebounds. De Ame-
rikaan toont een ander gezicht na de
korte onderbreking in de winter,
want in de eerste seizoenshelft had de
forward moeite om zijn draai te vin-
den in het team.

Maar ook met Koon in de dubbele
cijfers lukte het Aris opnieuwniet om
een wedstrijd te winnen tegen een
ploeg uit de top vier. ,,Rotterdam is
dat bijvoorbeeldwel gelukt,maar ons
nog niet”, wist Stoppels. ,,Het wordt
tijd dat wij die bonuspunten ook eens
gaan pakken. Lang treuren over dit
verliesheeft geenzin.Morgenhebben
we het er even over en gaan we weer
trainen. Er zit niets anders op.”

Scores Aris: Jordan 19, Koon 15, Tonjann 8,
Hope 8, Marshall 7, Peterson 7, Lufile 2.

Dexter Hope (l) van Aris doet een uiterste poging om de bal in de basket te leggen. Floris Versteegh (r) steekt
nog een hand uit, terwijl Jonathan Lee (nr. 1) en Rogier Janssen (achtergrond) toekijken. Foto: Henk Jan Dijks




