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Aris heeft nog
kans op play-offs
RENÉ SMID

LEEUWARDEN Mede dankzij koplo-
per Zwolle heeft Aris zaterdag nog
een kans de play-offs te halen. Het
won gisteravond in Leeuwarden
zelf met 103-89 van Weert.

Aris wint van
Weert en moet
morgen winnen
van Zwolle om
play-offs te halen

Dat Aris van Weert zou winnen,
stond op voorhand eigenlijk wel
vast. De Leeuwarders waren dit sei-
zoen al drie keer te sterk voor de
Limburgse hekkensluiter. Lange tijd
leek er gisteravond ook geen vuiltje
aan de lucht, met op een gegeven
moment een 62-38 voorsprong voor
de basketballers van coach Klaas
Stoppels. In het derde kwart kantel-
de het duel, toen Weert plots terug-
kwam tot 6 punten. ,,This is bulls-
hit!’’, riep Stoppels zijn spelers toe.
In de laatste reguliere thuiswed-
strijd van het seizoen verwachtte hij
meer.

,,Af en toe moet je de spelers even
op scherp zetten, met mannen kan
dat. Je moet deze jongens soms bij
de oren pakken’’, zei Stoppels na af-
loop met een glimlach. De 22-jarige
bankspeler Leroy Peterson maakte
met twee mooie driepunters in een
voor Aris moeizame fase het ver-
schil. ,,Dat was op dat moment me-
gabelangrijk’’, erkende Stoppels.
,,Om zijn ontwikkeling te bevorde-
ren, speelt Leroy nu ook weer bij
U24. Daar doet hij dertig minuten
mee. Ik heb met hem de afspraak dat
hij per wedstrijd drie of vier drie-
punters loslaat. Hij kan namelijk

echt goed schieten. Leroy heeft soms
veel tijd nodig, daar moeten we nog
wel aan werken. Maar vandaag was
hij heel belangrijk.’’

Peterson, uit Stiens, wilde vooral
zijn teamgenoten de credits geven.
,,Zij hebben mij gevonden. We ren-
nen over de vloer en de spelers heb-
ben dan het vertrouwen in mij en ge-
ven mij de bal. We haalden dit sei-
zoen voor het eerst de 100 punten,
dat was al een tijdje geleden hoorde
ik. Dat is wel mooi.’’ Met een schuin
oog werd door veel supporters voor-
al gekeken naar Rotterdam-Zwolle.
Bij winst van Rotterdam op koploper
Zwolle, zou het de play-offs halen en
kon Aris een toetje wel vergeten. De
koploper werkte mee en won – zij
het moeizaam – met 58-69 in Rotter-
dam.

Morgen moet het dan gebeuren
voor Aris. Wint het de uitwedstrijd
bij Zwolle, dan halen de basketbal-
lers de play-offs ten koste van Rot-
terdam. Stoppels hoopte stiekem op
medewerking van Zwolle. ,,Als coach
Herman van den Belt zijn startende

vijf iets minder op het veld zet en bij
hen de druk er wat af is, hebben wij
een kans.’’

Ook Peterson was positief ge-
stemd. ,,Ik hoorde in de kleedkamer
dat Zwolle heeft gewonnen. We heb-
ben dus nog één kans om de play-
offs te halen. We hebben thuis goed
tegen ze gespeeld en laten zien dat
we mee kunnen met de topteams in
deze competitie. Als we dat langer
volhouden, dan hebben we een
kans. We blijven ervoor vechten en
als we winnen, dan verdienen we het
ook gewoon.’’

Mocht Aris de play-offs niet halen,
dan wil Stoppels niet spreken van
een mislukt seizoen. Hoofdcoach
Michael Schuurs kampt met ver-
moeidheidsverschijnselen en stopte
noodgedwongen. Na de zomer pakt
hij zijn werk bij Aris weer op. ,,Als je
ziet wat deze ploeg heeft meege-
maakt… Als een coach weg moet we-
gens slechte resultaten, is het heel
anders. Ik vind het geen verloren sei-
zoen als we de play-offs niet halen.
Leroy Peterson en Enzo Swart ma-
ken hun minuten en ontwikkelen
zich. Maar een smetje is het wel, als
we geen nacompetitie spelen.’’

Dat Aris te vaak verloor van con-
currenten Amsterdam en Rotter-
dam, erkende Stoppels. ,,Dat waren
vervelende wedstrijden waarin we
net verloren. Maar terugkijken heeft
niet zoveel zin. We moeten winnen
in Zwolle. We hebben ons zelf in de-
ze situatie gemanoeuvreerd. We
moeten onszelf nu laten zien.’’

Aris-speler Ali Fraser (midden) tussen Dyon Halman (links) en Kenneth van Kempen (rechts) van Weert. FOTO HENK JAN DIJKS


