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Aris bereikt geheel
op eigen kracht als
laatste de play-offs

• De Paula zwaait af als prof met
sterk duel namens Den Helder

Piet Jan Nauta

Leeuwarden | Op de laatste speeldag
van de competitie heeft Aris de play-
offs van de eredivisie weten te berei-
ken. De Leeuwarder basketballers de-
den dat, zij het met enige moeite, ge-
heel op eigen kracht tegen Den Hel-
der: 85-80. Daarmee heeft Aris de
doelstelling behaald die in het begin
van het seizoen werd gesteld door de
nieuwe coach Tony van den Bosch.
Vorig jaar liepen de Leeuwarders de
play-offs nogmis.Wie volgendeweek
dinsdag de tegenstander wordt, is
nog even afwachten.

Want vanwege de Europese ver-
plichtingen van Groningen, die don-
derdag werden uitgeschakeld in de
halve finale van de Europa Cup, heeft
dehuidige lijstaanvoerder vande ere-
divisie nog wat duels in te halen. En
omdat nog niet bekend is of Den
Bosch of Zwolle de tegenstander
wordt (beide ploegen hebben 48 pun-
ten, maar de Boschenaren spelen za-
terdag nog tegen Groningen), moet
Aris in de wachtkamer. ,,Wie we tref-
fen maakt niet uit”, sprak Van den
Bosch. ,,Het is allangmooi datwenog
een tegenstander hebben.”

Wantmakkelijk ging het zaterdag
absoluutniet tegenDenHelder, dat al
uitgeschakeld was voor deelname
aan de play-offs. ,,Ik ben weer een
jaartje ouder geworden vanavond. Je

ziet op zo’n avond dat zij vrijuit kun-
nen spelen en dat bij ons de druk er-
op staat. Ik heb ook gezegd tegen
mijn jongens dat we moesten win-
nen, anders vond ik dat we het in
mijn ogen niet verdienden.” Bij een
nederlaag had Aris alsnog de play-
offs kunnen halen, bij twee nederla-
gen van Amsterdam.

De hoofdrol ging zaterdagavond
echter naar een oud-speler van Aris,
namelijk Tjoe de Paula. De spelbepa-
ler bij Den Helder werd vooraf in het
zonnetje gezet door Aris, aangezien
hij zaterdagavond zijn allerlaatste
wedstrijd als prof speelde. De oud-in-
ternational speelde tussen 2011 en
2015 inLeeuwardenenhieldDenHel-
der gisteren eigenhandig in de wed-
strijd. Het leek zelfs een klein beetje
op het afscheid van NBA-legende Ko-
be Bryant, die bij zijn laatste duel
voor de Los Angeles Lakers in 2016
zestig punten scoorde. De Paulawerd
topscorer met 27. ,,Wat was hij
goed”, zei Van den Bosch, die daar
met een knipoog aan toevoegde: ,,Ik
heb gevraagd of hij er niet nog één
seizoen aan vastwilde plakken,maar
zijn besluit stond vast.”

Wat ook vast staat is dat het sei-
zoen voor Aris al geslaagd is. De play-
offs zijn gehaald. ,,En datmet een ne-
gatief record (tien zeges, 22 nederla-
gen, red.). Hoe is hetmogelijk. Ik heb
mijn team nog altijd niet waar ik het
wil hebben, maar wie weet brengen
de play-offs wat extra’s.”

Aris - DenHelder 85-80 (20-19, 19-22, 26-21,
20-18). Scores: Vander List 22,Mladenovic17).


