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Aris kan Groningen twee
kwarten lang bijhouden

Piet Jan Nauta

Leeuwarden | Uiteindelijk moest
Aris zich - zoals vooraf al werd ge-
dacht - gewonnen geven tegen koplo-
per Groningen (61-78), maar met na-
me in de eerste helft was het verweer
van de Leeuwarders kranig tegen de
sterke opponent. Maar nadat de be-
zoekers, donderdag nog winnend in
de Euroleague van het Hongaarse
Körmend, even gas gaven in het der-
de kwart ebde het geloofweg bij Aris.
,,Maar een vuistslag in het gezicht
was het niet, zoals het in Groningen
wel het geval was”, blikte guard Jor-
dan Gregory terug.

Natuurlijkwas er de teleurstelling
van eennederlaag,maar of de gezich-
ten bij Aris nu echt op onweer ston-
den? Nee. Ook al kende de Groningse
titelfavoriet wellicht niet het meest
denderende optreden, dan nog was
er reden voor tevredenheid bij trai-
nerKlaas Stoppels. ,,Ik vondonze eer-
ste helft heel aardig. In het derde
kwart komen we met twaalf punten
achter. Tegen een ploeg als Amster-
dam heb je nog een kans, maar tegen
Groningen wordt het dan moeilijk.
Dan zie je dat het geloof wat ver-
dwijnt uit de ploeg.”

Stoppels zag de verdediging goed
staan. ,, Je houdtGroningen in de eer-
ste helft op 38 punten en dat is goed.
Ik vond het verdedigend niet zo
slecht van onze kant. Zij hebben fan-
tastische spelers, punt. Vijf jongens
zijn al drie jaar bij elkaar, ze hebben
zoveel ervaren jongens. Daarin ko-
menwij tekort. En dat is te begrijpen.

Op basis van wilskracht en vechtlust
bleven we goed bij.”

Na twee kwarten basketbal was
het verschil tussen de Leeuwarders
en Groningers slechts vijf punten in
het voordeel van de bezoekers. Maar
in het derde kwart liepDonar snel uit
naar een voorsprong van 41-58. Dan
ebt het geloof langzaamweg. Als spe-
ler weet je precies wanneer het door
je vingers glipt. Dan is het lastig om
dat om te draaien.Gespeeld naar on-
ze mogelijkheden. Het enige wat we
ze kunnen verwijten is meer tempo
in de aanval moeten maken en iets
slimmer zijn.”

Hun ervaring
vergeleken met
onze onervarenheid
was belangrijk. Wij
zijn nog ‘babyfaces’

Foutjes worden afgestraft tegen een
ploeg van het kaliber Groningen.
Slordige turnovers hielpen de bezoe-
kers in het zadel, omdat ballen die
onder de basket terug werden ge-
speeld naar de driepuntslijn meerde-
re malen werden onderschept door
Groningers. Tegen Weert komen die
ballen aan, vandaagniet”, aldus Stop-
pels. ,,Dat zijn verbeterpunten voor
ons, al heeft dat ook met het niveau
van Groningen te maken. Vermoeid-
heid gaat meespelen. Groningen is

een ploeg die verder is dan wij.”
Gregory was met zestien punten

de meest scorende Aris-speler. Ook
hij vond dat hij en zijn teamgenoten
in de eerste helft naar behoren speel-
den. ,,We voerden ons wedstrijdplan
goed uit. We wilden het spel vertra-
gen, omdat ze snel zijn in de omscha-
keling en veel kwaliteit hebben. Om-
dat we goed stonden te verdedigen,
konden we bij blijven. Maar ook om-
datwegeduldigwaren. In onze eerste
ontmoeting (op 23 oktober, 73-56
verlies, red.) wilden we na een score
van Groningen meteen antwoorden.
Nu legden we wat meer rust in ons
spel.”

De 24-jarige Amerikaan die bezig
ismet zijn eerste seizoen in Leeuwar-
denkon zichneerleggenbij de neder-
laag. ,,Hun ervaring vergeleken met
onze onervarenheid was een belang-
rijke factor. Wat dat betreft zijn wij
nog ‘babyfaces’. Ze hebben een diep
team. Als hun bank het veld in komt,
merk je dat niet in de scores. We we-
ten dat we aan het bouwen zijn. We
makenkleine stapjes enhopelijk zijn
we aan het einde van het seizoen zo-
ver dat we mee kunnen. De eerste
helft geeft onze groei aan en het feit
dat we als team beter beginnen te
spelen.”

Ondanks de nederlaag zocht Stop-
pels geen excuses. ,,Verliezers zoe-
ken excuses, winnaars maken een
plan. Wij hebben een plan waar we
naar toe willen en waar we over vier
maanden willen zijn. Dat is nog een
heel proces.”

Punten Aris: Gregory 16, Marshall 12,
Osaikhwuwuomwan7,Hope7, Lufile 6, Koon
5, Frimpong 3, Peterson 3, Tonjann 2.

JordanGregory vanAris (m) tussenGroningersAndrewSmith (l) enChase Fieler. DeAmerikaanhad temaken
met goede tegenstanders, maar hield zich knap staande in sporthal Het Kalverdijkje. Foto: Henk Jan Dijks


