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De voet moet op het gaspedaal
Aris hoopte in de
noordelijke tweestrijd een vermoeide tegenstander te treffen.
Immers: Donar
tastte woensdag
in Hongarije nog
diep in de reserves. Hoewel het
Groningse basketbalteam verre van
groots speelde,
was het genoeg
om Aris te verslaan.
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ris-Donar was een treffen
tussen twee teams met
verschillende perspectieven. Waar de Leeuwarders
zich vooral druk maken om Amsterdam, Rotterdam en Weert, denken
de Groningers sinds de knappe
winst van woensdag op Egis Körmend aan het Bulgaarse Lukoil Academic, het Russische BC Enisey en
het Portugese SL Benfica.
Stiekem hoopte de Leeuwarder
underdog dat de succesvolle Europese campagne van de Groningers
zijn weerslag had op de spelers. Kun
je je opladen voor Aris-uit als je je
net hebt geplaatst voor de tweede
ronde van de FIBA Europe Cup? Na
de tweede spijkerharde alley-oop
van hoogspringer Andrew Smith,
goed voor 16-28, leek het antwoord
al gegeven.
Aris wenste alleen niet mee te
werken aan een galavoorstelling van
het team van Erik Braal. Mede door 8
punten van topscorer Jordan Gregory in het tweede kwart stond het bij
rust 33-38, een stand waarmee coach
Klaas Stoppels redelijk tevreden
was. ,,Bij vlagen speelden we best
aardig en we hielden Groningen op
38 punten. Ik heb de Europese wed-

Tjoe de Paula, oud-speler van Aris, staat namens Donar klem tussen Jordan Gregory, Meshack Lufile en Dexter Hope (vanaf links).
strijd tegen Limburg United gezien,
toen hadden ze al 42 punten na het
eerste kwart.’’
Ook in de tweede helft scoorde
het bij vlagen ongeconcentreerde
Donar iets minder dan gemiddeld,
maar daar stond tegenover dat Aris
aanvallend niks cadeau kreeg. De
Leeuwarders waren zoekende in de
aanval, gingen daardoor forceren en
dat leidde veelvuldig tot balverlies.
Tegen een topteam als Donar gaat de
bal dan meestal enkele seconden later aan de overkant door het netje.
,,Ons plan was om defensively ons
mannetje te staan’’, sprak Craig
Osaikhwuwuomwan. ,,Ons enige
probleem lag vandaag juist in de
aanval. We vonden ons schot niet,

Coach Stoppels:
‘Verliezers zoeken
excuses, winnaars
maken een plan’
waren in de tweede helft slordig in
de aanval en dan geef je de wedstrijd
weg.’’
Osaikhwuwuomwan keerde deze
zomer na uitstapjes naar Donar en
Zwolle terug bij Aris. Hij heeft in
Leeuwarden een prominentere rol
dan bij zijn vorige clubs en is bezig
aan een aardig seizoen. De 2.11 meter
lange Brabander is als rebounder ge-

groeid en pakt ook regelmatig zijn
puntjes mee. Alleen tegen Donar
ging het op dat laatste punt wat minder. ,,Ik maakte maar drie vrije worpen (van de acht, red.), terwijl die ons
in de wedstrijd kunnen houden. We
waren na rust een ander team. Zij geven gas, terwijl wij juist de voet van
het gaspedaal halen. Dat kun je je tegen een team als Donar niet veroorloven.’’
Hoewel Aris in negen duels
slechts drie keer won, denkt Osaikhwuwuomwan dat Aris ‘top-4-waardig’ is. ,,We hebben in close games tegen Leiden, Amsterdam, Den Bosch
en Zwolle punten laten liggen. Win
je die alle vier, dan is het een heel ander verhaal.’’
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Ook coach Stoppels is van mening
dat er nog heel veel rek in zijn team
zit. Hij kijkt dan ook over de nederlaag heen. ,,Vandaag hebben we naar
onze mogelijkheden gespeeld. Aanvallend moet het beter, sneller vooral. We lopen onze plays, maar we
moeten sprinten.’’
,,We hebben vooral moeite in onze aanval als we heel veel druk hebben. We beginnen steeds harder te
trainen, maar door ziekte en blessures stonden we deze week met zes
man op de training. Dat is lastig,
maar goed: verliezers zoeken excuses, winnaars maken een plan. Wij
hebben een plan, een visie over waar
we over drie, vier maanden willen
staan.’’

