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Aris moet toch op z’n tellen gaan passen
FREDERIK BIERLING

LEEUWARDEN Na nederlaag num-
mer 19 wordt het mogelijk toch nog
spannend voor Aris. Het bereiken
van de play-offs is geen gelopen
koers.

ARIS 75
DEN BOSCH 89

Tom Simpson, de coach van de Leeu-
warder basketballers, riep enkele
maanden al dat de strijd om de laat-
ste play-offplaats waarschijnlijk pas
op de laatste speeldag wordt beslist
in een rechtstreeks duel tussen Aris
en Amsterdam. Als dit scenario wer-
kelijkheid wordt, moet Aris zich
flink achter de oren krabben.

Eén voordeel: de Leeuwarders

hebben alles in eigen hand. Als ze za-
terdag in Groningen winnen van Do-
nar is Amsterdam uitgeschakeld. Bo-
vendien moeten de Amsterdam-
mers zelf nog eerst maar zien te win-
nen van Landstede Zwolle. Komt het
daadwerkelijk aan op de laatste wed-
strijd en wint Amsterdam die partij,
dan is Aris op basis van het onderlin-
ge resultaat gezien.

Daar wil Simpson nog niet aan
denken, wel houdt hij nadrukkelijk
de mogelijkheid open dat zijn team
op 18 april moet winnen van Amster-
dam. ,,Dan is het man up, dan moe-
ten alle jongens een man worden en
opstaan’’, aldus Simpson. ,,Als het
zover komt, dan hebben we het al-
leen aan onszelf te wijten. Veel men-
sen wensen me al succes in de play-
offs, maar zover is het nog niet. Ik

heb steeds gezegd dat we nog een
overwinning nodig hebben.’’

Tegen SPM Shoeters Den Bosch
zat die bevrijdende overwinning er
niet in. Aris bood de huidige num-
mer twee van de eredivisie voor rust
heel aardig partij, maar met een 9-0
run in de slotfase van het tweede
kwart boorde Den Bosch alle hoop
bij Aris de grond in. Sterker, na het
derde kwart (49-75) lag een hoge uit-
slag in de lijn der verwachting.

Gelukkig voor Aris was Den
Bosch-coach (en voormalig Aris-spe-
ler) Sam Jones coulant en bracht zijn
bankspelers in. Aris won het laatste
kwart met 26-14 en hield daardoor
de averij beperkt. ,,Als je van Den
Bosch wilt winnen, moet je 40 minu-
ten goed spelen’’, sprak Quincy Tref-
fers. ,,Speel je een kwart minder of
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krijg je een grote run tegen, dan weet
je dat het heel moeilijk wordt om dat
recht te zetten. Toch vind ik dat we
beter hebben verdedigd. De voor-
gaande wedstrijden tegen Den
Bosch gingen dik verloren.’’

Treffers, tegen Den Bosch goed
voor 12 punten, vindt dat Aris een
streep moet zetten onder het verle-

den. ,,Alles wat geweest is, moeten
we achter ons laten en vergeten. We
moeten zorgen dat we 40 minuten
lang goed spelen én als een team. We
hebben echt een goed team. Als alles
samensmelt, kunnen we heel ge-
vaarlijk zijn voor iedere tegenstan-
der.’’

Allemaal leuk en aardig, maar het
is inmiddels april en signalen dat de
Aris-puzzel opeens in elkaar gaat
vallen zijn er niet of nauwelijks ge-
weest. ,,Dat klopt’’, aldus Treffers.
,,Het had eigenlijk al gebeurd moe-
ten zijn. Maar ik ben een positief per-
soon. Ik denk dat het goed gaat ko-
men. En in de play-offs begint ieder-
een op nul. Dat is echt heel ander
basketbal. En wie had gedacht dat
Donar de beker zou winnen van Den
Bosch?’’




