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‘Desnoods gaan we met vijf man spelen’
Cijfers liegen niet,
maar de uitslag
zegt dat Aris gis-
teravond geen
schijn van kans
had. Niets is min-
der waar. Het team
gaf alleen niet
thuis.
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ARIS 79
DONAR 97

Tom Simpson knapte gister-
avond tegen een uur of tien
bijna uit zijn vel. In de cata-
comben van sporthal Kal-

verdijkje had de coach van Aris de
grootste moeite zijn frustraties in
bedwang te houden. Het lukte hem
niet. Een prullenbak moest het beko-
pen. De boosheid was begrijpelijk.
De wijze waarop zijn spelers het duel
met Donar uit handen gaven, was
pijnlijk. ,,Vanaf het tweede kwart
hebben we niet meer als team ge-
speeld.’’

En het leek aanvankelijk zo mooi
te worden. In een geweldige derby-
sfeer namen de Leeuwarders onder
aanvoering van Tjoe de Paula vroeg
in het tweede kwart een verdiende
voorsprong van 13 punten (29-16).
Donar, dat het moest doen zonder
Sean Cunningham en de lange man-
nen Ross Bekkering en Craig Osaikh-
wuwuomwan (ex-Aris), was zoeken-
de. Een herhaling van 16 december,
toen Aris de Groningers in het Kal-
verdijkje versloeg met 92-86, be-
hoorde tot de mogelijkheden.

Het grote probleem was alleen dat
Aris opeens slordig ging spelen met
als gevolg dat er bij rust liefst vijftien
keer balverlies was geleden. Donar
profiteerde en stond bij rust dood-
leuk op voorsprong: 40-42. ,,Het eer-
ste kwart was goed, daarna was het
ikke, ikke, ikke’’, brieste Simpson.
,,Sommigen vinden eigen succes be-

langrijker. Het ligt aan commitment.
Als jij 40 punten maakt, ben ik blij
voor je; zo hoort het te zijn in een
team.’’

Na rust bleef Aris nog lang in de
buurt van de gasten, totdat De Paula
naar de kant moest met een oogbles-
sure. Eerst stak Mark Sanchez een

vinger in zijn oog, aan het eind van
het derde kwart werd de Aris-captain
geprikt door een andere oud-collega,
Lance Jeter.

Na behandeling probeerde De
Paula het nog even, maar spelen
ging niet meer. Zonder zijn aanjager
verbleekte Aris meteen en was het

voor Donar een koud kunstje om de
zege veilig te stellen.

,,Lance zei voor de grap tegen me
dat hij opdracht had gekregen mij
uit te schakelen’’, sprak De Paula la-
chend op weg naar de kleedkamer.
Toen de routinier de stille box weer
verliet, lachte hij niet meer. Net als

bij Simpson kwamen de frustraties
eruit. ,,Sommige jongens komen al-
leen omdat ze aan het eind van de
maand hun salaris krijgen. Ik vind:
als je niet wilt, blijf dan lekker thuis.’’

De Paula kan niet wachten totdat
Miles Jackson-Cartwright terug-
keert. De Amerikaanse spelverdeler

was tot 22 november een van de be-
langrijkste spelers van Aris. Die dag,
in een thuisduel met Leiden, scheur-
de hij een pees in zijn hand die ope-
ratief moest worden gerepareerd.
Gisteravond, ruim drie maanden la-
ter, zat hij voor het eerst weer in zijn
basketbalkloffie op de bank. Hij

maakte wel de warming-up mee,
maar een weekje training was te kort
voor een daadwerkelijke rentree.

,,Miles is een van de vijf spelers die
we nodig hebben’’, aldus De Paula.
,,Als het moet, spelen we met zijn vij-
ven gewoon de volle veertig minu-
ten. Ik heb geen zin om gefrustreerd
rond te lopen. Laat Tom ons maar bij
elkaar zetten op de trainingen, dan
kunnen we mooi ingespeeld raken.
Ik hoop in ieder geval dat Miles er
snel bij is.’’

Volgens Simpson kwam het duel
met Donar te vroeg voor Jackson-
Cartwright. ,,Miles is klaar om te trai-
nen, maar nog niet fit genoeg om
een wedstrijd te selen. De arts gaf
een negatief advies; dan ga ik geen
risico nemen.’’

Simpson dirigeerde zijn spelers
na de nederlaag de kleedkamer in,
maar stapte zelf al snel weer naar
buiten. ,,Ik hoop dat ze zelf de oplos-
sing zoeken’’, luidde zijn verklaring.
,,Ik ga het nu het woord niet doen, zij
moeten nu opstaan.’’ Boos: ,,Je moet
altijd spelen met je hart. Dit is je
werk. Alleen mensen die mee willen,
gaan mee. Mensen wegsturen? Zo-
ver zijn we nog niet.’’

Drie weken geleden riepen coach
en spelers van Aris na de overwin-
ningen op Weert en Rotterdam nog
moedig dat plek vier zeker tot de mo-
gelijkheden behoort. Inmiddels is de
achterstand op die nummer vier,
Landstede Zwolle, zo ver opgelopen
(14 punten) dat de eindsprint van
Aris wel heel bijzonder moet zijn,
willen de Leeuwarders nog slagen in
hun missie.

‘Als je niet
wilt, blijf dan
lekker thuis’

ARIS-DONAR 79-97
(25-14, 15-28, 25-28, 14-27).

Scores Aris:
TjoedePaula19,MarquiseSimmons17,Ryan
Watkins, Torgrim Sommerfeldt 12, Quincy
Treffers 6, Nigel van Oostrum 5, Dexter Hope
3, Phillip Bach 2.
Topscorers Donar:
DeJuan Wright 25, Lance Jeter 19.

Aris-speler Tjoe de Paula (rechts) in duel met Bas Veenstra. FOTO HENK JAN DIJKS




