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Spotten met de factor tijd

EINDSCHOT

Klaas Stoppels (47) stopte in november als assistent-coach
bij Aris 1. Hij had het te druk. Eind februari – na het weg-
vallen van de oververmoeide Michael Schuurs – keerde hij
terug op de bank, nu als hoofdcoach. Tijdelijk weltever-
staan: ,,Ik heb absoluut geen ambitie in deze richting.’’

D
FREDERIK BIERLING

De reden dat Stoppels in
november afhaakte, had
alles met de factor tijd te
maken. De hoofdcoach

van Aris U24, het beloftenteam van
Aris dat ook op eredivisieniveau
speelt, houdt zich in het dagelijks le-
ven bezig met de marketing en com-
municatie van een landelijk ict-be-
drijf. Een drukke job die hij niet al-
leen combineert met het U24-team,
maar ook met de noordelijke U15-se-
lectie, het Nederlands team U14 én
de talentengroep van ITC Friesland
en Topsport Talentenschool OSG Se-
venwolden.

,,Het werken met de jeugd spreekt
me aan’’, zegt Stoppels. ,,Ik haal er
ook ontzettend veel energie uit en
dat komt weer ten goede aan mijn
werk. Bij het ITC (instroom Talent
Centrum, red.) sta ik een keer in de
week om acht uur ’s ochtends op het
veld. Na die training kan ik de hele
dag knallen.’’

De geboren Groninger begon pas
zes jaar geleden met de cursussen
voor basketbalcoach. Daarvoor had
hij het simpelweg te druk. Wel was
de overstap van speler naar trainer

voor hem een logische. Stoppels be-
gon als kleine jongen bij het Gro-
ningse Celeritas, speelde later met
die club in de promotiedivisie en
maakte kort voor de eeuwwisseling
de stap naar de eredivisie.

Na twee jaar ging NUVA/Drenthe
ten onder en was zijn eredivisie-
avontuur voorbij. ,,Ik was bij lange
na niet goed genoeg voor dat niveau,
maar ik werkte altijd knoerthard en
kon een aardig balletje mikken.’’
Stoppels speelde daarna nog op lan-
delijk niveau voor Celeritas/Donar
en Jahn II.

Vier jaar geleden raakte hij in
Leeuwarden verzeild, toen hij de
vrouwen van de Groene Ster ging
trainen. Vervolgens belandde hij bij
het U24-team van Aris. Was Stoppels
vorig jaar al een drukbezet man, na
de zomer nam hij nog meer hooi op
de vork. Samen met Nanne Klomp-
stra werd hij assistent van Michael
Schuurs bij Aris 1.

,,Ik heb het tot november volge-
houden’’, aldus Stoppels. ,,Twee och-
tendtrainingen, drie middagtrainin-
gen plus het ITC. Ik was bijna full-
time basketbalcoach. ‘Als je het kunt
combineren moet je het doen’, zei
mijn werkgever, maar ik vond dat ik

te veel miste op het werk. Dan doe je
dingen maar half en dat is niet goed.
Het stoppen kwam op een vervelend
moment, want Michael en ik begon-
nen echt naar elkaar toe te groeien.’’

Als beloftencoach hield hij wel
wekelijks contact met Schuurs.
Diens wegvallen wegens overver-
moeidheid zag Stoppels niet aanko-
men. ,,Ik was verrast toen ik werd ge-
beld door André Roorda (bestuurslid
technische zaken, red.) om een trai-
ning en een wedstrijd over te ne-
men. Toen bleek dat Michael langer
uit de roulatie was, hebben we een
plan de campagne gemaakt.’’

,,We moeten het met z’n allen op-
lossen. Michael was 24/7 beschik-
baar en deed ook heel veel zelf. Ik
ben niet altijd beschikbaar. Nanne
heeft meer taken gekregen en vult
dat fantastisch in. Hij maakt het ga-
meplan en bewerkt de videobeelden
voor de analyses. De taken zijn dui-
delijk, ik ben de headcoach, hij de as-
sistent, en André – die zelf natuurlijk
ook eredivisiecoach is geweest –
souffleert. Hij zegt na een wedstrijd
wat er goed ging en wat niet, dat
deed hij met Michael ook al. Ik word
dus aan alle kanten gesteund.’’

Hoewel Stoppels het bijzonder
vindt opeens in de eredivisie te coa-
chen, is er geen droom in vervulling
gegaan. ,,Ik heb geen enkele ambitie
in die richting, want ik heb een fan-
tastische job. En laten we eerlijk zijn:
het geld dat ik daar verdien, kan ik in
het basketbal niet verdienen. Geen
haar op mijn hoofd die eraan denkt
mijn baan op te zeggen voor het bas-
ketbal.’’

Dat hij toch is ingestapt, heeft al-

les te maken met het tijdelijke karak-
ter van de opdracht. Dagelijks
scheurt hij na zijn werk om half vier
richting Leeuwarden om de profs te
trainen. Op maandag, woensdag en
vrijdag neemt hij daarna met
Klompstra ook de beloften onder
handen. Staan die eenmaal onder de
douche, dan rijdt Stoppels naar zijn
huis in Eelde-Paterwolde. ,,Het is
druk, maar ik kan daar goed mee
omgaan. Ik krijg er energie van.’’
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