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Ook Den Helder
is Aris te machtig

Van onze sportredactie

DenHelder |Aris Leeuwardenwacht
nog altijd op zijn derde overwinning
van het seizoen. De basketballers van
coach Tom Simpson gingen zaterdag
in en tegen Den Helder met 98-91
voor de vijfde maal op rij onderuit.
Toch zag Simpson voldoende aan-
knopingspunten, terwijl er bij de
Noord-Hollanders absoluut geen
sprake was van feestvreugde. Het
voortbestaan van het financieel
noodlijdende Den Helder hangt na-
melijk aan een zijden draadje.

Hoe nijpend de situatie in Noord-
Holland momenteel is, bleek wel uit
het opstappen van coach Jean-Marc
Jaumin direct na de wedstrijd. Zowel
Jaumin als de spelers wachten al ge-
ruime tijd op hun salaris en hadden
eigenaarRobWaardenburg eendead-
line gesteld op de dag van het duel
met Aris. Jaumin voegde de daad bij
het woord en maakte zijn afscheid
kenbaar,maaroverhet lot vande spe-
lersgroep is nog niets bekend. Waar-
schijnlijkwordt er vandaagmeer dui-
delijk over de toekomst van Den Hel-
der.

Simpson sprak van een situatie
met alleen maar verliezers. ,,Dit is
heel triest voor het Nederlandse bas-
ketbal. Den Helder is een stad die
daar een belangrijk onderdeel van
hoort te zijn. Maar ze wilden te snel
gaan door meteen op het kampioen-
schap temikken.Ookbij Aris hebben
wemoeilijke tijden gekend,maar we
hebben nooit gekke dingen gedaan
en zijn er nog steeds. Succes is niet
per definitie te koop. Dat lijkt Den
Helder nu de kop te kosten.”

Als Den Helder verloren zou gaan
voor de eredivisie, zou de nederlaag
van Aris ook geschrapt worden. Maar
nog belangrijker dan eventuele pun-
ten had Simpson het gevoel en de ge-
volgen van een overwinning gevon-
den. Zover kwam het echter niet.
Simpson weet de nederlaag aan een
gebrek aan concentratie, maar zag
bij vlagenook eenAriswaarhij de ko-
mende weken punten mee kan pak-
ken.

De coach uit Beetgum kon in elk ge-
val voor de verandering eens uit een
volledig fitte selectie putten. Dat be-
tekende dat routinier Tjoe de Paula
na het nodige blessureleed weer in-
zetbaar was. Aris begon goed en had
na het eerste kwart een 21-26 voor-
sprong te pakken, maar na een run
van zestien punten van de thuisploeg
waren de zaken voor even omge-
draaid.

OokAris beet echterweer van zich
af en beide ploegen gingen zij aan zij
opweg richtingdeontknoping.Door-
slaggevend voor Simpson was een fa-
se in het vierde kwart, nadat Ryan

De focus ontbrak op
de bepalende
momenten. Daar
moeten we zo snel
mogelijk mee
afrekenen

Simmons de Leeuwarders bij het in-
gaan van de laatste periode met een
dunk op gelijke hoogte had gebracht.
,,Daarna gingen zij makkelijker sco-
ren en bleven wij achter. De focus
ontbrak op de bepalendemomenten.
Dat heeft ons al vaker genekt en daar
moeten we zo snel mogelijk mee af-
rekenen”, aldus Simpson.

Die was wél tevreden over de
vechtlust die zijn ploeg liet zien en
ook aanvallend deed Aris het in het
gros van de wedstrijd prima. ,,We
hebben nu een overwinning nodig
om nog wat meer vertrouwen te krij-
gen. Met onze schotpercentages is
bijvoorbeeld niet zoveel mis, maar
het gaat nu om kleine details. Daar
moeten we in de komende weken
veel aandacht aan besteden.”

Den Helder – Aris Leeuwarden 98-91 (21-
26, 27-20, 21-21, 29-24). Cijfers Aris. Topsco-
rers: Jackson-Cartwright 23, Simmons 18, De
Paula 17. Rebounds: Watkins 13 en Simmons
10.




