
Friesch Dagblad, 07 april 2015, pagina 38.

Aris komt er weer
niet aan te pas
tegen Den Bosch
: Leeuwarder basketballers

blijven ondanks nederlaag in
de race voor plaats vijf

Leeuwarden |Aris Leeuwardenheeft
gisteren niet voor een verrassing
kunnen zorgen tegen Den Bosch. De
basketballers van coach Tom Simp-
son waren geen partij voor de Bra-
banders en konden uiteindelijk niet
veel meer doen dan de schade be-
perkt houden tot 75-89.

Aris keek na het eerste kwart al te-
gen een achterstand van zeven pun-
ten (20-27) aan. De Leeuwarders kwa-
men daarna nog wel even terug tot
28-30,maar nog voor de pauzehad de
nummer twee in de eredivisie orde
op zaken gesteld met een 39-52 rust-
stand tot gevolg.

Den Bosch leek in het derde en
vierde kwart op een monsterzege af
te stevenen,maar verderdandekloof
van een kleine dertig punten (51-79)
liet Aris het niet meer komen. De
ploeg vocht zich tegen de bankspe-
lers van de formatie van coach Sam
Jones (ex-Aris) zelfs nog aardig terug,
maar de winst voor de Bosschenaren

was toen al lang en breed binnen.
Simpson leek voor de verandering

eens op een geheel fitte selectie te
kunnen rekenen, maar werd vorige
week geconfronteerd met het afha-
ken van de grieperige Tjoe de Paula.
Aris moest het dit seizoen al vaker
zonder de routinier doen en als de
spelverdeler afwezig is, kan het team
van Simpson sowieso maar moeilijk
winnen.

Met nog twee reguliere competi-
tiewedstrijden voor de boeg is Aris
nog wel steeds in de race voor de vijf-
de plaats. Rotterdam, die die positie
op dit moment bezet, ging gisteren
namelijk onderuit bij Amsterdam
(87-80). Daardoor maken ook de
hoofdstedelingen nog kans op het
zesde en laatste play-off-ticket, dat op
dit moment nog in handen van Aris
is. Beide clubs ontmoeten elkaar over
twee weken in de afsluitende compe-
titieronde in het Kalverdijkje. Aris
moet zaterdag eerst nog op bezoek
bij Groningen.

Aris Leeuwarden - Den Bosch 75-89 (20-
27, 19-25, 10-23, 14-26). Cijfers Aris. Topsco-
rers: Jackson-Cartwright 14, Simmons 14. Re-
bounds: Simmons12,Watkins 8. Assists: Sim-
mons 7, Jackson-Cartwright 5.




