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Aris leert wederom
harde les na verlies
bij nummer laatstbij nummer

Van onze sportredactie

Amsterdam | Aris Leeuwarden blijft
maar in oude fouten vervallen. De
basketballers van coach Tom Simp-
son gingen gisteren in de eredivisie
in de slotseconden onderuit bij hek-
kensluiter Amsterdam (81-79) en an-
dermaal was dat vooral te wijten aan
een gebrekkige verdedigende organi-
satie. Mede de nederlaag is deelname
aan de play-offs ineens ook niet zo ze-
ker meer.

Simpsonwist dat hij in een repete-
rend verhaal verviel toen hij de vin-
ger op de zere plek moest leggen.
Maar of de coach het zo ervoer dat hij
aan een dood paard aan het trekken
is? ,,Nee, want ik heb nog steeds het
gevoel dat het erin zit”, aldus de Beet-
gumer.

,,Hetwordt alleenhoog tijd datwe
onze verdedigende afspraken eens
nakomen en op één lijn gaan zitten.
De spelers moeten hun verantwoor-
delijkhedennemendoorhunwerk te
doen en als een team te verdedigen.
Anders kom je in de problemen, ook
tegenAmsterdam.Wijhebbenze zelf
de hoop gegeven dat er wat te halen
viel.”

Dat was zonder de geblesseerde
Amerikanen Marquise Simmons en
Miles Jackson-Cartwright in de
hoofdstad andermaal niet het geval.
Aris begon al schoorvoetend aan het
duel,maar vooral dankzij de nog niet

helemaal fitte Tjoe de Paula namen
de Leeuwarders de regie in het twee-
de kwartwel over. Aris ging de rust in
met een voorsprong (29-36), maar
eenmaal uit de kleedkamer restte er
nog maar bar weinig van dat goede
spel.

Amsterdam rook bloed en kwam
terug in de wedstrijd, al leek Aris op
69-72 toch nog op een moeizame
overwinning af te stevenen. Diewerd
echteruit handengegeven,waardoor
Amsterdam een zeldzame overwin-
ning kon vieren.

Omdat nummer voorlaatst Weert
met 83-82 van Rotterdam won, moe-
ten Aris en Rotterdam er nu nog voor
wakendatAmsterdamenWeert inde
buurt komenvanhunplay-offtickets.
,,Door deze nederlaag maken we het
inderdaad nog spannend onderin”,
wist Simpson. ,,Aan de andere kant
hebben we ook een kans laten liggen
om de vijfde plaats over te nemen.
Dat blijft nog steeds onsdoel.Wezou-
den ons geen zorgen moeten maken
of we de play-offs nog gaan halen,
maar dan moeten we wel heel snel
beter gaan spelen.”

Dat mag Aris volgende week dins-
dag eerst proberen in de thuiswed-
strijd tegen Groningen. Van die club
wonnendeLeeuwardersnogvoorhet
kerstreces, maar de verrassende zege
in de noordelijke derby bleek in dit
kalenderjaar nog geen opmaat naar
meer. Op 7 maart wacht vervolgens
de thuiswedstrijd tegen Leiden voor
de mannen van Simpson.
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