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Aris is ondanks verlies zeker van play-offs
: Leeuwarders kruisen degens

met Groningen of Zwolle

Groningen | Hoewel Aris Leeuwar-
den zaterdag geen schijn van kans
maakte in en tegen Groningen (80-
56), hebben de basketballers van
coach Tom Simpson zich wel defini-
tief geplaatst voor de play-offs om de
landstitel. Omdat Amsterdam giste-
ren onderuit ging bij Zwolle (68-66)
kunnen de hoofdstedelingen Aris
niet meer achterhalen.

Daarom heeft de onderlinge ont-
moeting tussen beide ploegen in de
laatste speelronde van de eredivisie,
zaterdag inhet Kalverdijkje, niet veel
meer om het lijf. ,,Het is belangrijk
voor Aris en het Friese basketbal dat
wij naar de play-offs gaan. We willen
in dat laatste duel nog wel graag

waarmaken dat we er ook écht in
thuishoren”, zei Simpson.

Tot zover ook het goede nieuws.
Want hoewel Aris zich voor de zesde
opeenvolgende keer wist te kwalifi-
cerenvoordeontknoping vanhet sei-
zoen, zullen op basis van de presta-
ties in de reguliere competitie maar
weinig supporters het toetje likke-
baardend tegemoet zien.

Van de 27 gespeelde wedstrijden
wist Aris er tenslotte maar zeven in
winst om te zetten. In de noordelijke
derby tegenGroningenwashet zater-
dag weer een kat en muis-spel. De
Leeuwarders hielden tot10-10 gelijke
tred, maar mede door een opleving
vanLance Jeter (ex-Aris) sloegGronin-
gen daarna een gat naar 27-10. Die tik
kwamAris nietmeer te boven,moest
ook Simpson concluderen. ,,We mis-
ten de simpelste scores en de kopjes
gingen naar beneden.”

We bekijken Tjoe’s
situatie dag per dag.
Voor hem is het een
enorme mentale
klap, maar hij heeft
het nog niet
opgegeven

Wat restte was een wedstrijd op de
automatische piloot voor Groningen
en de zoveelste domper voor Aris. De
kans is daarbij groot dat de buurman
uit Martiniplaza straks ook de tegen-
stander in de play-offs is, al zou Zwol-
le de huidige nummer drie nog voor-
bij kunnen gaan op de ranglijst.

Simpson zei desgevraagd geen
voorkeur voor een opponent te heb-
ben. ,,Ik hoor van veel mensen dat
Zwolle ons beter zou liggen, maar ik
vind dat het ook te maken heeft met
een stukje mindset. Aris heeft in de
play-offs nog nooit gespeeld tegen
Groningen, dus dat zou ook eenmooi
affiche zijn voor het Noorden. Maar
wie het ook wordt: we zien het wel.
Wij beslissen daar niet over.”

Dat doet Simpson ook niet in zijn
eentje over de inzetbaarheid vanTjoe
de Paula. De routinier, dit seizoen
toch al vaak geteisterd door blessu-

res, kampt met een scheurtje in zijn
meniscus enhet is zeer de vraag of hij
de play-offs gaat halen. ,,We bekijken
het dag per dag. Voor Tjoe is het een
enormementale klap, maar hij heeft
het nog niet opgegeven.”

Alles bij elkaar genomen is Aris op
z’n zachtst gezegd geen favoriet voor
de landstitel. Simpson kijkt echter
niet met angst en beven uit naar de
play-offs. ,,Omdat we dit seizoen
maar twee duels hebben gespeeld
met volledige bezetting, zijn we in-
middelswel gewend aan dit scenario.
Alles wat we nu gaan doen, staat in
het teken van de play-offs. Hoe frus-
trerend alles ook is: we moeten voor-
uit kijken.”

Groningen - Aris Leeuwarden 80-56 (27-
12, 17-13, 18-18, 18-13). Topscorers: Watkins
13, Jackson-Cartwright en Simmons 12. Re-
bounds: Simmons en Bach 9. Assists: Van
Oostrum 6.




