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Tjoe de Paula loodst Aris in
slotseconden langs Rotterdam
ROTTERDAM Tjoe de Paula was za-
terdagavond de gevierde man bij
Aris. Hij loodste zijn basketbalteam
welgeteld 4 seconden voor het ein-
de langs Rotterdam: 74-75.

ROTTERDAM 74
ARIS 75

,,De ontlading was groot’’, sprak Tom
Simpson, de coach van de Leeuwar-
der basketballers. ,,Ik zag allemaal
gelukkige gezichten in de bus. Dit
helpt ons enorm, zo’n uitoverwin-
ning is goed voor het zelfvertrou-
wen. In de play-offs moet je ook uit-
wedstrijden winnen.’’

Dat Simpson al zo ver vooruit-
kijkt, is logisch. Het moet namelijk
wel heel raar lopen wil zijn team nog
de play-offs missen. Hetzelfde geldt
voor Rotterdam. Als er geen vreem-
de dingen gebeuren, is het alleen
nog de vraag wie van beide ploegen
op de vijfde plaats eindigt.

Zaterdagavond zat er in elk geval
weinig verschil tussen beide teams.
Aris opende weliswaar beter dan de
thuisploeg, maar leed te veel balver-
lies om een gaatje te kunnen slaan.
Daarna was het stuivertje wisselen;
het aantal zogeheten leadchanges
was veelzeggend: 28.

Toch had Rotterdam op het laatst
de beste papieren. Na een driepunter
van de Rotterdamse topscorer Yan-

nick Franke (36 punten) keek Aris
een dikke minuut voor tijd tegen een
74-68 achterstand aan. Tjoe de Paula,
nog altijd niet helemaal fit, zorgde er
echter voor dat Aris toch nog la-
chend de bus in kon stappen.

,,Tjoe heeft de wedstrijd voor ons
gewonnen’’, sprak Simpson. ,,Je ziet
dat de andere jongens hem zoeken
op belangrijke momenten. Ze gelo-
ven in hem en hij maakt het ook af.’’

De play-offs worden gespeeld vol-
gens het Belgische systeem. Dat be-
tekent dat de nummers een en twee
ván de reguliere competitie een bye
hebben.

Aris moet dus aantreden tegen de
nummer drie of vier van de ranglijst,
vermoedelijk Groningen of Zwolle.




