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Winnend Aris aast op stunt
om play-offs nog te halen

Ernst Slagter

Leeuwarden | Geen zichzelf respec-
terende basketballer die niet van Ko-
be Bryant genoten heeft, meent Joe
O’Shea. En dus ging de wekker van
de Amerikaan van Aris Leeuwarden
gisterochtend in alle vroegte af zo-
dat hij hetmajestueuze afscheid van
Bryant met kleine oogjes kon bekij-
ken. O’Shea en Aris zelf hopen na de
zege op nummer laatst Weert (103-
89) van gisteravond dat het seizoen
niet als een nachtkaars uitgaat. Dan
moet de club morgen op de valreep
stunten in en tegen Zwolle.

Aris zelf deed dus z’n plicht in de
laatste reguliere thuiswedstrijd in
de eredivisie. Weert had al in het
tweede kwart een flinke achterstand
opgelopen (54-36 bij rust) en de Lim-
burgers kregen dat gat in de tweede
helft niet meer dicht.

Net zo belangrijk als Aris’ eigen
duel was echter de ontmoeting tus-
sen concurrent Rotterdam en Zwol-
le. Mocht de club uit deMaasstad - de
enige rivaal in de strijd om het zesde
en laatste play-offticket - tenslotte
verrast hebben tegenkoploper Zwol-
le, had Aris nu al zomervakantie ge-

had. U begrijpt: dat is (nog) niet het
geval. Rotterdammaakte Zwolle het
leven aardig zuur, maar ging uitein-
delijkmet 58-69 tenonder. Daardoor
heeft Aris met nog een duel te goed
de touwtjes nu feitelijk zelf in han-
den.

Dat klinkt echter rooskleuriger
dan het in werkelijkheid is, want
Aris staatmorgen voor de loodzware
taak om datzelfde Zwolle in de
Hanzestad te verslaan. Coach Klaas
Stoppels sprak al eerder al de hoop
uit dat zijn Zwolse collega Herman
van den Belt wellicht de nodige star-
ters rust zal geven. ,,Ik zal ‘m in elk
geval nog even bellen. Bij Zwolle is
de druk er nu even van af”, aldus
Stoppels.

Pluspunt in het voordeel van Aris
is dat de Zwolse aanvalsmachine de

Ook voor winnen
bij een topteam
moet het eens de
eerste keer zijn

laatste weken hapert. Aan Rotter-
dam had de lijstaanvoerder gisteren
haar handen vol.

,,Van alle topclubs ligt Zwolle ons
dit seizoen het best”, stelde O’Shea
bovendien. En Stoppels: ,,We heb-
ben in onze thuiswedstrijd drie
kwarten lang heel goed meegedaan.
Dat biedt perspectief. Daarnaast
denk ik dat onze zege tegen Weert
een goed medicijn kan zijn. Hier
hebben we weer het nodige vertrou-
wen uit geput.”

Maar hoe reëel is het om te veron-
derstellen dat Aris ineens wel even
een kans zou maken in een uitwed-
strijd tegen een topteamuit de eredi-
visie? ,,Eerdere resultaten spreken
inderdaadniet in ons voordeel,maar
ook het duel tegen Zwolle begint op
0-0”, sprak O’Shea een waarheid als
een koe.

Ook teamgenoot Quincy Treffers
heeft er vertrouwen in dat Aris tegen
alle verwachtingen in toch nog de
play-offs bereikt. ,,Ook voor winnen
bij een topteam moet eens de eerste
keer zijn. We hebben nu een tast-
baar doel voor ogen. Dat willen we
halen ook.”

Aris Leeuwarden - Weert 103-89 (24-20,
30-16, 25-31, 24-22). Cijfers Aris. Topscorers:
Fraser 33, Heath 18, Van Oostrum 13.

Roel Aarts (l) van tegenstanderWeert probeert Aris-speler Joe O?hea (r) af te stoppen. Dat luktmet de nodige
moeite. Foto: Henk Jan Dijks


