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Aris houdt zicht op play-offs
AMSTERDAM In theorie is alles nog
mogelijk, maar met de nederlaag
van zaterdag (84-75) in Amsterdam
heeft Aris het zichzelf wel heel
moeilijk gemaakt.

,,Dit is een zuur verlies’’, sprak Aris-
coach Klaas Stoppels met gevoel
voor understatement. Er was zijn
team veel aan gelegen vijfde te wor-
den in de eindrangschikking. Die po-
sitie zou in de eerste ronde van de
play-offs een tweestrijd met SPM
Shoeters Den Bosch hebben bete-
kend, de regerend landskampioen
die momenteel dolende is.

Plaats zes koppelt Aris aan de
nummer drie van de reguliere com-
petitie en dat betekent een op voor-
hand bijna kansloze exercitie tegen
Leiden, Donar of Zwolle. De num-
mers een en twee in de eindstand

komen in de eerste ronde van de
play-offs niet in actie.

Om Apollo nog voorbij te steken
en vijfde te worden, moeten de Am-
sterdammers alles verliezen en
moet Aris alles winnen. De kans dat
dat gebeurt, is klein. ,,Amsterdam is
eigenlijk uit zicht’’, erkende Stop-
pels. Eigen schuld, Apollo won drie
van de vier ontmoetingen met de
Leeuwarder basketballers.

Zaterdag ging het in de eerste
helft gelijk op (41-41). Pas aan het
eind van het derde kwart sloeg de
thuisclub een gaatje (67-60), maar
die schade was snel gerepareerd (68-
68). De tweede Amsterdamse ‘de-
marrage’ was Aris echter te machtig.
De ploeg maakte wel defensieve
stops, maar gooide de bal daarna tot
drie keer toe net zo makkelijk weer
weg.

Het duel maakte ook duidelijk dat
er nog altijd een verschil bestaat tus-
sen Aris-thuis en Aris-uit. Wat dat
betreft is het voor de spelers gerust-
stellend dat ze in het eigen ver-
trouwde Kalverdijkje mogen aantre-
den tegen Rotterdam. Na de wed-
strijd kregen ze bovendien mooi
nieuws te horen: Rotterdam had
verrassend verloren van nummer
laatst Weert en nog dik ook: 74-93.

,,Die wedstrijd was al gespeeld
voordat wij begonnen, maar de jon-
gens wisten de uitslag nog niet’’, ver-
telde Stoppels. ,,We hebben bewust
gewacht tot na de wedstrijd. Ze zaten
kapot na de nederlaag, maar dat
nieuws zorgde voor een positieve
boost. We weten dat we het in eigen
hand hebben. Er moet eigenlijk wel
even een taart of een bloemetje rich-
ting Weert.’’


