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Pijnlijke nederlaag
voor Aris bij al
uitgespeeld Weert
• Amsterdam is dé concurrent

voor de laatste playoff-plaats

Leeuwarden | De basketballers van
Aris uit Leeuwarden hebben de Hou-
dini-act van vorige week geen pas-
sendgevolg kunnengeven tegenhek-
kensluiter Weert. Knokte Aris zich
vorige week nog uit geslagen positie
terug tegen Amsterdam en won het
na verlenging, zaterdagavond was
Weert, dat geen kans meer maakt op
het spelen van playoffs, in eigen huis
veel te sterk voor de ploeg van Klaas
Stoppels. Het werd een pijnlijke
avond die met een verschil van twin-
tig punten eindigde in het voordeel
van Weert (99-79).

Met nog zeven duels te gaan (Aris
treft alle ploegen nog één keer voor-
dat de playoffs starten) wilden de
Leeuwarders meteen een signaal af-
geven aan concurrenten Rotterdam
en Amsterdam. De ploegen met wie
het in strijd is om een playoff-plaats.
Weert leekdaarin eenperfecte tegen-
stander, maar Aris kwam bedrogen
uit. Meteen lag het initiatief bij de
thuisploeg, dat na het eerste kwart
een voorsprong had van 26-20.

Bij een 32-24 achterstand leekAris
ineens de smaak te pakken te krijgen
en kwam het in vijf minuten via een
2-10 run op gelijke hoogte 34-34.
Weert stelde orde op zaken en het
was gedaan met het Leeuwarder wa-
penfeit en viel de productie bijna he-
lemaal stil. Een time-out vanStoppels
had niet het gewenste effect en in de

laatste vijf minuten noteerde Aris
geen enkele score, waardoor het met
een 44-35 achterstand aan de thee
ging.

PrestatiedrukPrestatiedruk
Jordan Gregory hield Aris in het der-
de kwart nog in de race,maar de Lim-
burgse formatie leek zonder de pres-
tatiedruk vrijuit te basketballen en
bleef de voorsprong behouden. Het
geloof ebde weg bij de Leeuwarders
en ookde energie vloeide uit de licha-
men. Voor Weert was het pas de der-
de overwinning van het seizoen en al
het harde en goedewerk vanAris een
week eerder tegen Amsterdam was
teniet gedaan. Een nederlaag die past
in het seizoen van Aris, dat nog altijd
ontzettend wisselvallig speelt. Het
enemoment is het veelbelovend, het
andere verre van goed. Bovendien is
het gebrek aan lengte, mede door de
blessure van Craig Osaikhwuwuom-
wan, voelbaar.

Verrassend genoeg had Rotter-
damwel een goede avond en versloeg
het Den Bosch, dat al zeker is van het
spelen van playoffs. Amsterdam ver-
loor van Zwolle en het lijkt erop dat
de ploeg uit de hoofdstad van Neder-
land de enig overgebleven concur-
rent is voor plaats zes, die recht geeft
op het laatste toegangsbewijs in de
playoffs. Volgende ontvangt Aris
Zwolle,

Weert - Aris 99-79 (26-20, 18-15, 28-24, 27-
20). Scores Aris: Gregory 23, Koon 19, Lufile
14, Hope 6, Frimpong 3, Peterson 2. Marshall
12, Rebounds: Koon 6. Assists: Koon 2, Grego-
ry 2. Turnovers: Koon 4, Marshall 3.


