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Aris te lief voor een club in noodAris te lief voor een club in nood
Eén geluk voor Aris na de nederlaag in Den Helder: mocht die club binnenkort de stekker eruit trek-
ken, dan raken de Leeuwarders geen punten kwijt.

FREDERIK BIERLING

De situatie rond de Helderse
eredivisieclub is uiterst
penibel. Zoals zo vaak
draait het om geld of be-

ter: het gebrek daaraan. Spelers en
staf wachten al een tijd op hun geld.
Voor coach Jean-Marc Jaumin dreigt
zelfs huisuitzetting. De club zou de
huur voor zijn appartement niet
hebben betaald. Na de overwinning
op Aris stapte hij op.

Het was vooraf al de vraag of Den
Helder-Aris wel doorgang zou vin-
den. Heel bewust koos Aris ervoor
geen bus te huren voor het uitduel in
de kop van Noord-Holland. Bij een
plotse afgelasting zou dat de club
honderden euro’s schelen.

De spelers van Den Helder Kings
vonden het echter nog te vroeg om
te staken, zodat hun Leeuwarder col-
lega’s zaterdagmiddag met opge-
vouwen benen in personenwagens
de Afsluitdijk overstaken. Dat Den
Helder een club in nood is, bleek al
snel.

Phillip Bach, die twee jaar in Den
Helder speelde, wist niet wat hij zag
toen hij de hem zo bekende sporthal
aan de Schootenweg betrad. ,,Alles
zag er zo saai uit. De VIP-club was bij-
na helemaal leeg en de tribunes ook.
Die zaten altijd vol op zaterdag.’’

Voor Aris was dit een goede kans
om weer eens een wedstrijd te win-
nen. Dat is hard nodig. Gelet op bud-
get en selectie moeten de Leeuwar-
der basketballers dit seizoen probe-
ren zesde te worden, de laatste plek
die recht geeft op het spelen van de
play-offs. Dat betekent dat Aris
Weert, Rotterdam en Amsterdam
achter zich moet laten. De smadelij-
ke thuisnederlaag tegen Rotterdam
(91-92) is dus nog altijd voelbaar en
dat moet de club zien te compense-
ren door een hoger geklasseerd
team te kloppen.

Den Helder leek daarvoor de idea-
le opponent. Konden de spelers de
motivatie opbrengen nu ze al een

DEN HELDER 98
ARIS 91

tijd geen cent hebben gezien? Helaas
voor Aris was het antwoord ja. Hoe-
wel, misschien waren de Leeuwar-
ders daar zelf ook schuldig aan. Hoe
was de strijd verlopen zonder de
enorme dip van Aris in het begin van
het tweede kwart? Met een 16-0 run
tilde Den Helder de stand van 21-26
naar 37-26. Aris antwoordde welis-
waar met een 10-0 run, maar de
voorsprong en het lekkere gevoel na
de goede start waren verdwenen.

Na rust was er ook zo’n cruciaal
moment. Aris knokte zich terug van
een ruime achterstand (69-56) en
kwam langszij via een knetterharde
dunk van Ryan Watkins over de ar-

me Aron Royé heen. Als je na zo’n
moment kunt doordrukken, beuk je
een tegenstander murw. Nu volgde
een onnodige tegenscore van Sergio
de Randamie en in één klap was de
betovering weg.

Coach Simpson:
‘Op belangrijke
momenten moet je
het geluk uit de
lucht pakken’

Op zulke momenten is Aris nog te
lief. ,,Die dunk van Ryan was een ex-
plosie’’, sprak coach Tom Simpson.
,,Als je meteen daarna een stop kunt
maken, kom je in een flow. Ja, dit was
misschien wel onze beste wedstrijd
van het seizoen, maar we staan wel
met lege handen. Op belangrijke
momenten moet je het geluk uit de
lucht pakken.’’

Ook de diepere bank van Den Hel-
der speelde de ploeg parten. Coach
Jaumin had negen bruikbare spelers,
Aris speelde zaterdag met slechts ze-
ven man. Of eigenlijk met zes en
half, want Torgrim Sommerfeldt
speelde maar een kleine elf minu-

ten. De Noor kampte met een onwil-
lige rug na een botsing op de trai-
ning. Jesse Markusse, doorgaans de
achtste man, bleef op de bank. Zijn
trainingsinzet was onder de maat
geweest, al wilde Simpson daar niet
te veel over kwijt.

Bach had daar minder moeite
mee. ,,We hebben hard getraind deze
week, maar nog niet op honderd pro-
cent. Jongens als Jesse en Rick (Pijp)
moeten op de training elke play pak-
ken, keihard werken. We moeten el-
kaar beter maken en als team beter
worden. Alleen als je hard speelt op
de training, kun je ook hard spelen
in de wedstrijd.’’

Miles Jackson-Cartwright van Aris baalt na de nederlaag in Den Helder. FOTO MARTIJN BUSKERMOLEN




