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Aris kan een helft
mee in de derby
tegen Groningen

Bert Kalteren

Leeuwarden | De basketballers van
Aris Leeuwarden zijn er gisteravond
in het Kalverdijkje niet in geslaagd
Donar nogmaals beentje te lichten.
De formatie van trainer-coach Tom
Simpson kon een helft bijblijven (40-
42), maar verloor na rust de aanslui-
tingmet de Groningers, die duidelijk
een maatje te groot waren.

Simpson was na afloop op z’n
zachtst gezegd not amused. ,,We heb-
ben vanaf het tweede kwart niet
meer als een team gespeeld. Het is
een teamsport, maar iedereen ging
voor eigen succes en dat is ontoelaat-
baar”, vond een boze Leeuwarder
coach, die zijn team na afloop niet
wilde toespreken. ,,Ik hoop dat er ie-
mand opstaat in de kleedkamer en de
ploeg ter verantwoording roept. Ik ga
het in elk geval niet doen.”

Aris slaagde er gisteravond niet in
het kunststukje tegenGroningen van
de aanloopnaar de kerstdagen te her-
halen. Het werd destijds een 92-86
overwinning voor de manschappen
van coach Tom Simpson. Maar be-
houdens de maand oktober, toen de
Leeuwarders twee overwinningen
lieten noteren, moest de Bitgumer
zich de afgelopen vier maanden te-
vreden stellen met slechts één over-
winning per maand.

Aris moest het gisteravond tegen
Donar nog steeds doen zonder Miles
Jackson-Cartwright. De pointguard is
na zijn polsoperatie in december op
de weg terug en deed gisteravond in
de warming up mee. ,,Hij is klaar om
te trainen, maar nog niet wedstrijd-
fit. De arts hadhet advies gegevenom
nog niet te spelen”, aldus Simpson.

Zijn rentree wordt over anderhalve
week verwacht in de thuiswedstrijd
tegen koploper Leiden.

Gisteravond tegen de nummer
drieGroningenwerdhijnodegemist,
al maakte Aris in het grootste gedeel-
te van de eerste helft nog wel de
dienst uit. Onder aanvoering van aan-
voerder Tjoe de Paula werd Donar
van meet af aan het mes op de keel
gezet. Met een fraaie driepunter gaf
de aanvoerder van Aris het aanvals-
sein en dat leverde na het eerste
kwart een voorsprong op van elf pun-
ten (25-14).

Die lijn werd in het tweede kwart
doorgetrokken onder leiding van De
Paula die liefst zeventien punten
scoorde in de eerste helft. De voor-
sprong van de Leeuwarders liep op
tot eenmaximaal dertien punten (29-
16). Maar in die fase liet de thuisclub
te veel steken vallen. Met name Mar-
quise Simmons en Nigel van Oost-
rum speelden heel slordig en on-
nauwkeurig. Er was liefst vijftien
keer balverlies en daarmee speelde
Aris de Groningers in de kaart. Dat
leidde ruim een halve minuut voor
het einde van de eerste helft tot de
voorsprong voor het team van Ivica
Skelin (38-39). Dankzij een driepun-
ter vanLance Jeterwasdemarge twee
punten in het voordeel van Donar
(40-42).

Na rust was het snel over en slui-
ten voor de thuisclub, al toonde Aris
inhet derdekwart nog éénkeer veer-
kracht (55-55). De schade bedroeg
vijf puntjes (65-70),maarmethet uit-
vallen vanDe Paulamet een oogbles-
sure verdween ook het cement bij de
Leeuwarder formatie, die in het vier-
de kwart volledig door het ijs zakte
en nog slechts veertien keer doel-
puntte. Aris-speler Nigel van Oostrum (l) legt het af tegen Donars Lance Jeter (r). Foto: Henk Jan Dijks




