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Déjà vu wordt Aris
ditmaal niet fataal
tegen Rotterdam
Nathan Sprey
Leeuwarden | Veertien seconden
voor tijd gingen de gedachten van
trainer Klaas Stoppels terug naar de
nederlaag van zijn ploeg in april van
dit jaar tegen Rotterdam (80-81). Toen
schoot Vaidas Tamasauskas in de
buzzer de Leeuwarder hoop op de
play-off aan flarden. Tegen dezelfde
opponent werd met een minimale
voorsprong de bal wederom in de
slotsecondes verloren, maar ditmaal
profiteerde Rotterdam niet en waren
de punten voor Aris: 74-73.
,,Vaidas grapte na de wedstrijd dat
hij in de ploeg had moeten komen
om de winnende te maken”, vertelde
een opgeluchte Stoppels. ,,Maar het
mocht niet van zijn coach. Toen we
de bal verloren vlak voor tijd moest ik
meteen aan de wedstrijd in april denken. Hij ook. Maar gelukkig viel het
duel ditmaal de goede kant op.”
Toch had het niet zo spannend
hoeven zijn in de slotfase. In de eerste
twee kwarten (38-37 ruststand) bood
Aris goed tegenstand aan het oerdegelijke en zeer ervaren Rotterdam. In
het derde deel van de wedstrijd vielen de bezoekers stil. Stoppels: ,,Toen
vond ik ons veel beter én fitter. Zij
speelden de tweede helft bijna alles
met ongeveer zes spelers. Wij rouleerden veel meer en hadden fysiek
over op Rotterdam. We hadden pech
dat op 63-60 de driepunter van Jordan
Gregory nét uit de basket vloog.”
Diezelfde guard werd, zichtbaar
tegen zijn zin in, enkele minuten later naar de kant gehaald door Stoppels. ,,Hij wilde graag blijven staan.
Dat snap ik: ik heb ook op dit niveau
gespeeld. Dan wil je de laatste minuten op het veld staan. Maar het is een

mannenwereld: hij accepteert het en
gaat verder. Ik heb ook een damesteam gecoacht, daar kon je zoiets aan
het einde van het jaar nog horen.”
De hoofdrolspeler zelf kon er na
afloop om lachen. ,,Op dat moment
baalde ik enorm”, vertelde hij met
een big smile. ,,Maar de vorige wedstrijden waren mijn benen de laatste
minuten echt kapot. Daarom kreeg
ik extra rust van de trainer, maar ik
zat er net zo lekker in. Dus baalde ik.”
Toch was het uitgerekend Gregory
zelf die het gelijk van zijn coach bewees. Na de 63-67 uit Rotterdamse
handen waren twee driepunters van
George Marshall genoeg om de leiding in het duel weer te nemen, waarna Gregory met zijn driepunter het
verschil naar drie schoot: 74-71. Rotterdam kwam nog dichterbij, en hoewel de Leeuwarders veertien secondes voor tijd de bal nog verloren, zag
Tamasauskas vanaf de bank hoe Aris
de slotfase ditmaal wel overleefde.
,,We zijn mentaal erg sterk, want
ondanks dat we in het derde kwart
een paar keer pech hebben in de afronding, blijven we overeind”, merkte Stoppels. ,,Dit zijn cruciale punten
tegen een directe concurrent in de
strijd om de play-offs. Het gaat nu
goed en het wordt elke week beter.”
Ook zijn pupil Gregory, die wederom sterk schoot en volgens Stoppels
een van de beste spelers buiten de cirkel is die de laatste jaren in Leeuwarden speelde, genoot zichtbaar. Met
een knipoog: ,,Dan wil je dus ook zoveel mogelijk spelen, maar de keuze
van de coach was goed. Laten we hopen dat hij de rest van dit seizoen zulke goede keuzes maakt.”
Scores Aris: Jordan Gregory 24, George
Marshall en Meshack Lufile 14, Craig Osaikhwuwuomwan 11, Denton Koon 6, Leroy Peterson 3 en Torben Tonjann 2.

George Marshall in actie namens Aris tegen Rotterdam tegen La’Shard Anderson. De guard maakte in de laatste vijf minuten twee driepunters en hielp zijn ploeg zo aan de zege: 74-73. Foto: HogeNoorden/Jacob van Essen

