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Aris mist geluk én gogmeAris mis
Met een onsje
meer geluk én gog-
me was een zege
van Aris op Land-
stede Zwolle zater-
dagavond zeker
mogelijk geweest.

ARIS 77
ZWOLLE 83

H
FREDERIK BIERLING

Het begint onderhand een
vertrouwd beeld te wor-
den in sporthal Kalver-
dijkje. Terwijl de Leeuwar-

der basketballers na de zoveelste ver-
liespartij handtekeningen uitdelen
aan een horde schoolkinderen en la-
chend met ze op de foto gaan, staat
coach Tom Simpson zich te verbijten
in de gang naar de kleedkamer. De
pijn van de nederlaag tekent zijn ge-
zicht en moet worden verwerkt.

Het contrast tussen de lachende
spelers en de treurende coach is
groot. Het liefst zou hij ze meteen de
kleedkamer in loodsen en bespreken
waarom ze in de slotminuten heb-
ben verloren van Zwolle. Maar Simp-
son beseft ook dat zijn spelers am-
bassadeurs van de sport in Friesland
zijn en dat de scholieren het recht
hebben zich van nabij te vergapen
aan de boomlange basketballers.

Simpson had wat graag gewonnen
van Zwolle. Niet eens voor de stand
op de ranglijst, maar meer om zijn
spelers te laten geloven dat het kan,
dat het mogelijk is om te winnen van
Zwolle. De eerdere drie ontmoetin-
gen met het team van coach Herman
van den Belt gingen verloren en
nummer vier dus ook. Een weinig
hoopgevende statistiek in het besef
dat Zwolle of Groningen waarschijn-
lijk de tegenstander wordt in de eer-
ste ronde van de play-offs.

Gingen de voorgaande duels ver-
loren met een verschil van achter-
eenvolgens 12, 8 en 26 punten, nu
was het gat slechts 6 punten. Een blik
op het scoresheet leert dat Aris acht-
tien keer de bal verspeelde tegen
Zwolle dertien keer. De gasten maak-
ten negentien uit die turnovers, Aris
acht. Het is een verklaring, niet dé

verklaring. De Zwollenaren speelden
niet supergoed, maar waren wel iets
constanter. Bovendien was hun buf-
fel onder het bord, Joe Burton, aardig
op dreef met 27 punten en 13 re-
bounds.

Samen met oud-Aris-speler Valen-
tijn Lietmeijer was Burton verant-
woordelijk voor het gaatje dat Zwolle
in het tweede kwart sloeg (22-34),
maar mede door negen punten in de
laatste drie minuten voor rust zorg-
de Miles Jackson-Cartwright ervoor
dat Aris met een kleine achterstand
(38-43) ging pauzeren.

In de tweede helft werd het nog
mooier voor de thuisploeg. De Leeu-
warders namen diep in het derde
kwart zelfs een voorsprong van acht
punten (65-57) waarmee ze de fans
het idee gaven dat ze niet voor niets
naar de sporthal waren gekomen.

Helaas voor hen gaf Aris die voor-
sprong ook weer net zo makkelijk
weg: 65-66. Drieënhalve minuut
voor tijd kwam Aris andermaal op
voorsprong door een score van Mar-
quise Simmons (77-76), maar dat was
ook meteen de laatste score van de
Leeuwarders in de wedstrijd. Zwolle
scoorde wel en won.

Dat was volgens Ryan Watkins ook
de makke van Aris. ,,Onze schoten
vielen niet en die van hen wel. Zo
simpel is het. Basketbal is soms een
eenvoudig spel.’’

Vanaf de kant leek het alleen alsof
Aris helemaal niet geloofde in een
overwinning. Volgens Watkins klopt
dat beeld niet. ,,Soms lijkt dat zo,
maar wij voelden dat we konden
winnen en we wílden ook winnen.’’

,,We willen altijd winnen. Natuur-
lijk is dat dit seizoen lastig gebleken,
maar ik denk dat het goed komt. De
play-offs komen eraan, dan moet je
je beste basketbal spelen. Tegen wie
maakt me niet uit. Ik ben optimis-
tisch over onze kansen. Ik hoop al-
leen dat iedereen dan wel fit is.’’

Zaterdag ontbrak Nigel van Oost-
rum. Zijn vinger schoot vorige week
uit de kom en die blessure speelde
hem nog steeds parten. Torgrim
Sommerfeldt was slechts een paar
minuten inzetbaar. Simpson: ,,Tor
heeft anderhalve week niet getraind.
Nigel trainde vrijdag weer mee,
maar kreeg daar een reactie op. Dan
valt er weer een stukje van de ketting
weg. Dat is slopend. Verliezen went
nooit. Twee van zulke jaren achter el-
kaar is pittig. Maar we vechten door
tot het eind.’’
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Ryan Watkins legt aan namens Aris in de verloren wedstrijd tegen Zwolle. FOTO HENK JAN DIJKS




