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Aris: underdogpositie voordeel
FREDERIK BIERLING

De vraag wie de tegenstander van de
Leeuwarder basketballers zou wor-
den, Donar of toch Zwolle, was zater-
dagavond prangender dan de uit-
komst van het duel Aris-Apollo Am-
sterdam. Immers, voor die laatste
twee waren de kaarten vorige week
al geschud toen de Amsterdammers
verloren van Zwolle.

Toch wilde coach Tom Simpson
niks weten van een duel zonder eni-
ge waarde. ,,Deze wedstrijd heeft wel
degelijk betekenis’’, sprak hij na de
97-91 zege. ,,We halen hier zelfver-

LEEUWARDEN Voor het eerst in het
elfjarig bestaan als eredivisionist
speelt Aris in de play-offs tegen de
grote buurman Donar.
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trouwen uit en de bank doet nu ook
mee.’’

Simpson doelde op de jonge garde
die in de tweede helft veel speeltijd
kreeg. Bij elke score, assist of re-
bound van een van de bankspelers -
Leroy Peterson, Rik Pijp, Jelmer Vis-
ser – stonden de vaste waarden te jui-
chen op de bank. De coach hoopt dat
dat zich vertaalt in een scherpe trai-
ningsweek. ,,Die pit heb je nodig in
de play-offs’’, aldus Simpson.

Wat Aris liet zien tegen Amster-
dam was niet heel goed. Na een ster-
ke start (20-6) zakte het team in het
tweede kwart behoorlijk ver terug.
Zelfs het vroege wegvallen van de
Amsterdamse spelverdeler Aron
Royé bleek nauwelijks een voordeel.
Royé liep een ernstige hoofdwond
en een zware hersenschudding op
toen hij tegen de elleboog van Ryan
Watkins ‘kopte’. Aris-guard Miles
Jackson-Cartwright rende geschrok-
ken weg toen hij de schade opnam.

Het herstel volgde na rust, al bleef
het voor de Leeuwarders lastig om
vat te krijgen op Stefan Mulder. Bij
Aris onderscheidde Dexter Hope
zich aanvallend. Hij schoot vier op
vijf driepunters raak, vijf op zes vrije
worpen, twee op twee tweepunters
en werd topscorer met 21 punten.

Dergelijke statistieken zal Aris no-
dig hebben in de play-offs. ,,We kwa-
men niet scherp uit die time-out bij
20-6’’, stelde Simpson. ,,Dat mag te-
gen Donar niet gebeuren.’’

Aris begint donderdagavond met
een uitwedstrijd. Twee dagen later is
het Kalverdijkje het decor van de
tweede wedstrijd in een best-of-
three. Dat Aris dit seizoen drie van de
vier ontmoetingen met de Gronin-
gers verloor, is volgens Simpson ver-
leden tijd. ,,Dat boek is dicht. Het is
nu 0-0. Wij zijn de underdog; nie-
mand geeft ons een kans. Dat kan
ons helpen. Wij moeten laten zien
dat we kunnen basketballen.’’




