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Martelgang voor Aris in Groningen
Voor Aris Leeuwarden dreigt het seizoen in
mineur te eindigen. Het basketbalteam
van coach Tom Simpson maakte gisteren
in en tegen Groningen geen schijn van
kans in het eerste kwartfinale duel van de
best-of-three: 101-66.

Ernst Slagter

Groningen | Gedecideerd wuifde
Simpson onlangs de vraagweg. Of hij
de play-offs met angst en beven tege-
moet zag? Geen sprake van, aldus de
coach uit Beetgum. Of dat nu op
waarheid gestoeld was of niet: Simp-
son kon moeilijk het tegenoverge-
stelde zeggen. Zijn woorden riepen

wel de prangende vraag op waar hij
toch het vertrouwen in een goede af-
loop uit zou moeten putten.

Noggeen tweewekengeledenwas
Aris tenslotte ook al een figurant in
hetzelfde Groningse theater, toen
Donar nog lief was voor zijn buren
met ‘slechts’ een 80-56 zege. De 97-91
winst voor Aris in de seizoensafslui-
ting tegen Amsterdam was zaterdag
eenwelkome opsteker,maar erg veel
waarde mocht er toch ook weer niet

gehecht worden aan het duel om des
keizers baard.

De enige echte strohalm was mis-
schien wel die ene zaterdagavond in
december. Ook in die fase van het sei-
zoen was Aris al aan het ploeteren,
maar vlak voor het kerstreces stuntte
de clubmet een92-86overwinning in
het eigen Kalverdijkje tegen, jawel,
Groningen. Het bleek achteraf zeker
geen opmaat naar voorspoed in 2015,
maar Simpson en zijn team klamp-
ten zich de afgelopen week vast aan
de dierbare herinnering.

Tot zover de droom, want Aris
werd gisteravond direct ruw wakker
geschud en moest vervolgens een
kleine martelgang ondergaan. Aris
werd al in het openingskwart (33-9)
compleet onder de voet gelopen.

Uitgerekend het Amerikaanse
duo Mark Sanchez en Lance Jeter -
beiden volgden hun inburgeringcur-
sus nog in Leeuwarden - zetteGronin-
genmet de eerste scores ophet goede

spoor (8-0). Toen de thuisploeg aan
het eind van het eerste kwart de der-
tig punten al passeerde (33-9), was
reedsduidelijk dat de regerend lands-
kampioen een veredeld trainingspar-
tijtje aan het spelen was.

‘Vernedering’
,,Een pak slaag”, kwam het met hor-
ten en stoten uit de mond van Nigel
van Oostrum. ,,Ons probleem is dat
we niet vechten. Dat is het hele sei-
zoen al het geval. Je wil dat het pu-
bliek kan zeggen: ze hebben er in elk
geval keihard voor gestreden. Ik kan
me voorstellen dat die gedachte nu
niet bij de mensen zal leven.”

Na dat voor Aris catastrofale eer-
ste kwart was de druk van de Gro-
ningse ketel en kon Aris voorzichtig
gaan denken aan schadebeperking.
Omdat het team van de Kroatische
coach Ivica Skelin nietmeer zo nodig
hoefde en zienderogen gas terug
nam, hadden de Leeuwarders bij rust

drie punten van het verschil afge-
snoept (49-28).

Groningen stond het oogluikend
toe, maar blijkbaar gaf Skelin zijn
mannen in de kleedkamer de op-
drachtmee omna de pauze een tand-
je bij te schakelen. Aldus geschiedde,
want voordat de coach in het laatste
kwart de B- en C-garnituur van stal
haalde, zette Donar nog even de tur-
bo erop, zodat ook de grens van hon-
derd punten geslecht kon worden.

,,Dat is vernederend”, zei Simp-
son. ,,Ik wil zo graag zien dat we met
ons hart spelen. Dat is wat ik mis. Nu
kan ik alleen maar hopen dat we ons
nog één keer op kunnen richten. Als
het seizoen zaterdag dan toch afgelo-
pen is na onze thuiswedstrijd, wil ik
dat we trots het veld af kunnen stap-
pen.”

Groningen – Aris Leeuwarden 101-66
(33-9, 16-19, 34-21, 18-17). Cijfers Aris. Topsco-
rers: Jackson-Cartwright13, RyanWatkins12,
Dexter Hope 11.

De duizenden toeschouwers in de Martinihal in Groningen zien hoe Quincy Treffers (r) met Bill Clark (l) duelleert. Aris verloor met maar liefst 101-66 van Donar. Foto: Henk Jan Dijks




