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Aris-center Meshack Lufile zoekt een afspeelmogelijkheid in duel met Rotterdam.
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Aris wint nu al cruciaal duel
EDWIN FISCHER

LEEUWARDEN Coach Klaas Stoppels

wilde er wel voor tekenen; de rest
van het seizoen alle cruciale wedstrijden met een puntje verschil
winnen.
ARIS LEEUWARDEN
ROTTERDAM

74
73

Dat de ‘grote drie’ Groningen, Leiden en Zwolle ingecalculeerde nederlagen zijn, weet iedereen bij Aris.
Maar tegen Amsterdam, Rotterdam,
Weert en – dit seizoen – Den Bosch
zijn overwinningen geen utopie.
Tegen Weert bleek dat eerder al.
Goed, er waren twee overtimes nodig om uiteindelijk met 100-99 te zegevieren, maar winnen is winnen.
Dat was ook het algehele gevoel na
afloop van de thuiswedstrijd tegen

Rotterdam, weer met een punt verschil beslist.
Het was een spannende ontmoeting tussen twee ploegen die heel
graag bij de beste zes in de competitie willen eindigen. In dat kader was
het vijfde competitieduel al een cruciaal treffen, bevestigde Aris-trainer
Klaas Stoppels. ,,Het was nu al een
vierpuntenduel en daar was ik zelf
de hele week al mee bezig. Maar ik
heb het team er niet mee belast, ik
wilde er geen extra druk op leggen.’’
Wellicht was dat de reden dat Aris
deze keer wel goed uit de startblokken kwam. Althans, de achterstand
na enkele minuten van 6-12 werd in
een mum van tijd weggewerkt waarna zich een heerlijk basketbalgevecht ontstond.
Daarin viel vooral de mentale
kracht van de thuisploeg op. Achterstanden van zeven punten (19-26) of
vier punten (26-30 en 63-67) werden

‘Met Meshack
hebben we een
groeibriljantje
in huis’
makkelijk overwonnen. Ook leverden verkwanselde voorsprongen
geen deuk op in het zelfvertrouwen
van de Leeuwarders. Daardoor kon
de jonge en relatief onervaren ploeg
van Stoppels het winnen van de ervaren Rotterdammers.
Na twee driepunters op rij van Jordan Gregory, waarmee hij de stand
van 68-71 naar 74-71 tilde, dacht Aris
de zege binnen handbereik te hebben. Rotterdam maakte echter 74-73
en kreeg na een Leeuwarder turnover nogmaals balbezit met nog
twaalf seconden te spelen.

Opnieuw bleek de instelling van
Aris, dat de hele partij al als een team
speelde, cruciaal. Elke speler voerde
perfect zijn verdedigende taak uit
waardoor Rotterdam niet tot scoren
kwam. ,,Dit is wat wij zijn, een echt
team dat heel hard wil werken en elkaar steunt’’, verwoordde Meshack
Lufile het algehele Aris-gevoel.
De uit Canada overgekomen center heeft zijn draai gevonden en was
een belangrijke man in het geheel.
,,Vooral fysiek heb ik moeten wennen. In het collegebasketbal waar ik
uit kom was ik iedere wedstrijd de
grootste man in het veld. Nu zijn
veel directe tegenstanders zelfs nog
groter.’’
Het gewenningsproces is achter
de rug, zag ook Stoppels. ,,Met Meshack hebben we inderdaad een
groeibriljantje in huis. Hij heeft zich
mede door de opvang in het team
snel aangepast.’’

