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Ontketend Aris
werpt in derby
juk van zich af

Ernst Slagter

Leeuwarden | Een kleine twee we-
ken voor het eind van het kalender-
jaar is Aris Leeuwarden in elk geval
voor evenbevrijd vande sleur vanhet
belabberde seizoen. De basketballers
van coach Tom Simpson wierpen gis-
teravond het juk van zich af in de ge-
wonnen derby tegen Groningen (92-
86).

Pardoes had Aris gistermiddag
zonder er iets voor te hoeven doen de
zesde en laatste play-off-plaats in be-
zit gekregen. Nu ja, pardoes. De soap
rondom het failliet verklaarde Den
Helderhadalwat afleveringenachter
de rug, maar gisteren was de kogel
door de kerk: het interim-bestuur
van de Federatie Eredivisie Basket-
balclubs (FEB) heeft de Noord-Hol-
landse nummer drie uit de eredivisie
verwijderd.

Daardoor is Aris een plaats geste-
gen op de ranglijst en hoeft de club
alleenWeert en Amsterdam nog ach-
ter zich te houden om deel te mogen
nemen aan het slotstuk van het sei-
zoen. Met dat laatste ticket zal het
team van Simpson echter geen ge-
noegen nemen, zeker nu Aris vorige
week attent reageerde doorNigel van
Oostrum en Quincy Treffers uit de
failliete boedel van Den Helder over
te nemen.

Met die versterkingen toonden de
Leeuwarders zaterdag inhet verloren
thuisduel met Zwolle (79-87) al meer
geestdrift dandevoorbijeweken.Gis-
terenmaakte Aris echter wel een val-
se start tegen Groningen. Mede door
een ongelukkig optreden van Tref-
fers - drie persoonlijke fouten -moest
Aris na het eerste kwartmeteen in de
achtervolging (14-26).

Dat deden Simpsons mannen in het
tweede kwart met zoveel gedreven-
heid dat Groningen de draad even
kwijtraakte. Aris oogde als een ont-
plofte energiebom, zette overal op
het veld druk en had bij de pauze de
helft van de achterstandweggewerkt
(49-45).

Hetwas vooral aanuitgerekendde
makkelijke driepunters van Lance Je-
ter - ex-Aris net als ploeggenoten
MarkSanchez enCraigOsaikhwuom-
wan - te wijten dat de Leeuwarders
niet langszij waren gekomen. Maar
de koekwas nog niet op. Sterker: ook
het derde kwart was smullen voor de
toch zo geplaagde Aris-fan. Aan de
handvandeontketendeAmerikanen
RyanWatkins en Marquise Simmons
ging de thuisploeg op jacht naar de
voorsprong en Tjoe de Paula bezorg-
de die op 61-60.

Ontlading
Daarna kreeg Aris ook nog hulp uit
onverwachte hoek toen Sanchez na-
mens Groningen zijn vijfde en tech-
nische fout maakte. Het gevolg was
dat Aris met een 73-69 voorsprong
het laatste kwart inging. Tegen Zwol-
le ginghet zaterdagnogmisopdeval-
reep,maarhoe vaakhet dit seizoen al
in een anticlimax eindigde: Simp-
sons teamhad ineens iets vanonover-
winnelijkheid over zich. Aris bleef
vechtenenvierdedeuiteindelijke92-
86 zege alsware een kampioenschap.
,,Dit is een enorme ontlading na zo’n
frustrerende periode”, zei Simpson.
,,We zijn nog helemaal nergens,
maar ik heb nu eindelijk een vecht-
ploeg gezien. We kunnen het dus
wel, maar dan mag het niet bij deze
zege blijven.”

Aris Leeuwarden - Groningen 92-86 (14-
26, 25-19, 34-24, 19-17). Cijfers Aris. Topsco-
rers: Watkins 25, Simmons 21, De Paula 15.




