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Aris gewillig slachtoffer Donar-show
Aris werd gisteravond op pijnlijke wijze
slachtoffer van een geweldige Donar-show.
De Groningers, die zich zondag glansrijk
tot bekerwinnaar kroonden, zetten hun
feestje in MartiniPlaza tegen de formatie
van coach Klaas Stoppels voort (105-56).

Nathan Sprey

Groningen | In Leeuwarden heerste
vooraf stiekemdehoopdatDonarhet
feestje na de bekerwinst van zondag
op Zwolle (78-58) nog niet helemaal
goed had verwerkt en daarom onge-
concentreerd zou beginnen in Marti-
niPlaza. Niets bleek echter minder
waar. Nadat de beker op uitbundige
wijze aan het publiek was getoond,

kwam er een nieuwe triomftocht.
Want werkelijk alles lukte bij de Gro-
ningers, die binnen vijf minuten de
wedstrijd beslisten. Donar begonmet
een 18-2 (!) run. Aris-coach Klaas Stop-
pels had vier van zijn vijf spelers die
aan de start verschenen al naar de
kant gehaald. Daarvoor was er al een
time-out van zijn hand. ,,Demogelijk-
heden die ik heb zijn gewoon be-
perkt”, verzuchtte de flink balende
Stoppels. ,,Onze bank is zo veel min-
der sterk dan die van Donar. Maar het

is gewoonsimpel:wewarennietklaar
omte spelen.Eenbeschamendeverto-
ning, daarmee is alles wel gezegd.”

Wat de coach ook probeerde, het
mocht simpelweg niet baten. Het
enige dat bij Donar niet lukte in de
eerste helft, was de poging in de buz-
zer vlak voor rust van voormalig
Aris-speler Tjoe de Paula. Verder
vloog werkelijk alles door de basket,
waarbij Chase Fieler - de beste speler
in de eredivisie - hoofdrolspeler was.
Hij kreeg het publiek in Groningen
regelmatig op de banken. Stoppels:
,,Het is mooi dat ze hier zo goed bas-
ketbal laten zien, maar wij hebben
ook wel echt alles toegelaten. Zelfs
de rookies die zij hadden, deden wat
ze wilden. Uiteindelijk ligt de oor-
zaak bij onszelf: we kunnen gewoon
te vaak niet compleet en niet onder
weerstand trainen. Dan kun je dit
soort wedstrijden niet winnen.”

En Aris? De Leeuwarders werden
ongewild toeschouwer in de grote
Donar-show. Al straalden ze ook
geen enkelemoment vertrouwen op

een goed resultaat uit. Valt ze dat te
verwijten tegen een ontketend Do-
nar?Misschienniet. ,,Na eenprijs zo-
als de bekerwinst nemen teams vaak
gas terug. Dat wildenwe voorkomen
en dat is wel gelukt”, lachte Donar-
coach Erik Braal met enig gevoel
voor understatements na de zege.
,,Als Aris-coach kun je op zo’n mo-
ment ook gewoon vrij weinig doen.”

Play-offs
Het nare voor Aris was echter dat Do-Het nare voor Aris was echter dat Do-
nar de hoofdact niet al had weggege-
ven voor de rust,maar ook in het der-
de kwart en vierde kwart de mooiste
dingen liet zien en geen enkele gena-
dekendemethaar gasten.Ookverde-
digend: het was eerder uitzondering
dan een regel als Aris de schotklok
niet hoorde afgaan. Het allerslecht-
ste nieuws kwam echter uit Amster-
dam, waar directe concurrent Am-
sterdamwon van Den Bosch (100-93).

En dusmoetAris opeens de laatste
twee duels van het seizoen nog win-
nen om de play-offs te halen: Den

Bosch-thuis én Amsterdam-uit. Een
onmogelijke missie? ,,Ik heb op dit
moment geen idee hoe groot de kans
op de play-offs nog is”, zei Stoppels,
die de nederlaag maar moeilijk van
zich af kon zetten. ,,We hebben ons
als makke schapen naar de slacht la-
ten leiden.Dat is enormfrustrerend.”

Almet al een extreempijnlijke ne-
derlaag in de derby van het Noorden
voor Aris. Maar belangrijker dan dat
is dat demissie veranderd is: het gaat
niet meer alleen om de laatste wed-
strijd in en tegen concurrent Amster-
dam, maar twee dagen eerder moet
er ook tegen Den Bosch opeens ge-
wonnen worden. Eén ding is zeker:
de klap in Groningen zal die op-
dracht zeker niet makkelijker ma-
ken.Maar als Aris vanplan is omer in
de laatste twee duels een galavoor-
stelling van te maken, hebben ze in
elk geval het goede voorbeeld gehad.

ScoresAris:DentonKoonen JordanGregory
15, Meshack Lufile 9, Leroy Peterson 8, Geor-
ge Marshall 6, Craig Osaikhwuwuomwan 2,
Dexter Hope 1.
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