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Aris kanmogelijke
play-off-opponent
nog niet verslaan

Van onze sportredactie

Leeuwarden |Aris Leeuwarden heeft
zaterdag in de eredivisie het hoofd
moeten buigen voor Zwolle. De bas-
ketballers van coach Tom Simpson
boden in het eigen Kalverdijkje lange
tijd goed tegenstand, hadden na rust
zelfs een periode de overhand, maar
gingen uiteindelijk toch kopje onder
met 77-83.

Hoewel Aris zich formeel gezien
nog niet geplaatst heeft voor de play-
offs, is iedereen binnen en rond de
club er inmiddels wel degelijk van
overtuigd dat de club zich verzekert
van in elk geval de zesde plaats. Die
klassering is goed voor het laatste
play-off-ticket, maar Aris wil Rotter-
dam nog voorbij op de ranglijst en
hoopt zo met een gunstigere uit-
gangspositie aan het toetje te begin-
nen.

Het team van Simpson is alleen in
theorie nog te achterhalen door Am-
sterdam, dat hekkensluiterWeert za-
terdag met een 69-80 zege definitief
pootje haakte voor deelname aan de
ontknoping van het seizoen. Willen
de hoofdstedelingen echter nogmee-
dingen naar de play-offs, zijn drie
overwinningen in even zoveel speel-
ronden vereist. Aris zou bovendien
geen punt meer mogen pakken.

Zover zal het niet komen en dus kan
Aris zich richten op verbeteringen in
het spel en de strijd om de vijfde
plaats. Dat ging het duel met Zwolle
nog niet gepaard met winstpunten,
maar toch zal Simpson tevreden zijn
geweest over bepaalde gedeelten van
de wedstrijd.

Aris moest nog wel een achter-
stand toestaan na het eerste kwart
(16-22). Dat gatwerd inhet tweedebe-
drijf vergroot naar dertien punten
(24-37), maar bij rust was de achter-
stand alweer geslonken tot 38-43. In
het derde kwart deelden de Leeuwar-
ders zelfs even de lakens uit met een
65-57 voorsprong tot gevolg, maar
vervolgens kwamen de Zwollenaren
sterk terug en moest Aris toch weer
in de achtervolging.

De ploeg van Simpson bleef in het
vierde kwart nog lang op jacht naar
de nummer vier van de eredivisie,
maar moest in de slotminuten dan
toch zijn meerdere erkennen in
Zwolle. De club uit de Hanzestad zou
overigens over enkeleweken zomaar
eens de eerste tegenstander van Aris
kunnen zijn in de play-offs, afhanke-
lijk van de positie waar Aris op gaat
eindigen.

Aris Leeuwarden - Zwolle 77-83 (16-22, 22-
21, 27-23,12-17). Cijfers Aris. Topscorers: Jack-
son-Cartwright 27, Simmons 14, Watkins en
Hope 11. Rebounds: Watkins 17, Simmons 11.
Assists: Jackson-Cartwright 5.
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