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Aris wint en treft Groningen
: Leeuwarders komende

donderdag naar Martiniplaza

Leeuwarden | De basketballers van
Aris Leeuwarden maken zich voor
het eerst in de historie op voor een
onderonsje met Groningen in de
play-offs van de eredivisie. De ploeg
van coachTomSimpson, die zaterdag
de laatste reguliere competitiewed-
strijd tegen Amsterdam met 97-91
won, reist donderdag af naarMartini-
plaza voor het eerste treffen in de
best-of-three.

Na dat openingduel spelen de
Leeuwarders zaterdag in het eigen
Kalverdijkje tegen de nummer drie
van de eindrangschikking. Mocht de

strijd na die twee ontmoetingen nog
niet beslist zijn, volgt de beslissing
volgende week dinsdag in Gronin-
gen. De winnaar speelt tegen num-
mer twee Leiden, dat net als nummer
één Den Bosch pas in de halve finale
instroomt.

Aris kan in elk geval onbevangen
de play-offs ingaan, omdat vrijwel
niets er dit seizoen op gewezen heeft
dat de club daadwerkelijk een rol van
betekenis kan spelen gedurende de
ontknoping van het seizoen. Vorige
week zaterdag werden de mannen
van Simpson nog met speels gemak
verslagen door en in Groningen (80-
56).

Het was voor Aris wel een opste-
ker dat het team - in 2012 nog finalist
onder toenmalig coach Erik Braal -

met een zege op zak aan de play-offs
begint. De laatste overwining dateer-
de van vorige maand, toen Aris op de
valreep de sterkste bleek bij Rotter-
dam (74-75).

Maar zaterdag ging dus ook de
wedstrijd om des keizers baard tegen
Amsterdam gewonnen. Simpson be-
nutte duel omdenodige jeugdspelers
wat speelminuten te gunnen en na
een krappe 45-43 voorsprong bij rust
trokAris aan het langst eind. Spelver-
delerDexterHopewasmet 21punten
topschutter aan de kant van de Leeu-
warders.

Aris Leeuwarden - Amsterdam 97-91 (22-
14, 23-29, 33-23, 19-25). Cijfers Aris. Topsco-
rers: Hope 21, Watkins 20, Simmons 15. Re-
bounds: Watkins 11. Assists: Jackson-Cartw-
right 7.




