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Aris houdt hoop op play-o s levend met
zege op Leiden
Leeuwarders doen goede zaken met zege op een topploeg
Leeuwarden Al voor de start van de competitie vertelde Ferried Naciri dat
de periode na de winterstop in het teken stond van het pakken van de
zogeheten ‘bonuspunten’. Een zege tegen een van de vier topploegen in
de Nederlandse eredivisie. Voor de winterstop kreeg het twee
bonuspunten in de schoot geworpen, toen een nederlaag tegen Leiden
alsnog werd omgezet in een reglementaire zege wegens een
administratieve fout. Nu deed Aris het op eigen kracht, nota bene zonder
Samuel Idowu. Het won met 64-60.
De eerste seizoenshelft stond in het teken van bouwen, het inslijpen van
automatismen en spelpatronen. Maar geplaagd door blessures, verliep dit
allemaal moeizamer dan verwacht bij Aris. Nu de ploeg van Naciri al een
poosje op volle oorlogssterkte was, werd het tijd om te gaan oogsten. En
Leiden, dat vijf dagen geleden werd uitgeschakeld in de FIBA Europa Cup
en sterspelers Tayler Persons en Dragon Pasalic miste, werd het
slachtoffer van de Leeuwarder dadendrang.
Het duel kwam moeizaam op gang met weinig scores aan beide kanten.
,,Alleen als je goed verdedigt kom je daar mee weg”, zei Naciri op de
website van Aris. ,,Aanvallend hadden wij het moeilijk met het switchen
en de lengte van hen en we misten een paar gemakkelijke ballen en dat
maakt dat je niet met tien punten voorsprong voor komt.”
Al was de voorsprong van 15-14 na het eerste kwart al verrassend genoeg.
De ‘droogte’ bleef in het tweede kwart aanhouden. Aris scoorde slechts
tien punten, maar liet de bezoekers - die vierde staan in de eredivisie niet meer punten scoren (25-24). Het nam zelfs afstand in het derde
kwart, mede dankzij een sterk spelende Arunas Mikalauskas. Ook de bank
had een belangrijk aandeel in de score, bijvoorbeeld via Björn de Vries.
Spelbepaler Andrzej Mazurczak nam Aris vervolgens bij de hand en
zorgde ervoor dat Aris met een voorsprong van acht punten aan het
laatste kwart begon: 47-39.
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Wat volgde was het beste kwart van de avond van de bezoekers, die 21
punten scoorden. Waar dat in het verleden nog wel eens voor paniek
zorgde in Leeuwarden, bleef Aris ijskoud in het afsluitende kwart door
zelf met zeventien punten de zege over de streep te trekken. ‘Onze
instelling was heel goed en daar was ik blij mee’, zei Naciri op de website
van Aris. ‘Ik denk dat wij over het algemeen het beste georganiseerd
waren.’ Komende week brengt Aris een bezoekje aan Den Helder, met wie
het later die week in een tweeluik gaat uitvechten wie er naar de
bekerfinale gaat.
Aris - Leiden 64-60 (15-14, 10-10, 22-15, 17-21). Scores Aris: Mikalauskas
18, Mazurczak 13, Osaikhwuwuomwan 13. Rebounds: Mikalauskas 11,
Osaikhwuwuomwan 11.
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