
 

Aris klaar voor Helderse week 

'Hopelijk kunnen we tegen Den Helder net zo fysiek spelen' 

Frederik Bierling 

Aris Leeuwarden begint met een lekker gevoel aan het drieluik met Den Helder Suns. 
Zaterdagavond boekte het team tegen Leiden alweer de vijfde zege van 2020. 

Voor de tweede keer dit seizoen mocht Aris twee punten bijschrijven na een thuisduel met Leiden. 
Kregen de Leeuwarders de eerste zege nog in de schoot geworpen – Leiden kreeg een 20-0 
nederlaag aan de broek vanwege een niet-speelgerechtigde speler – zaterdag deden ze het 
helemaal op eigen kracht. In een niet bijster hoogstaand duel wonnen de Leeuwarders verdiend. 

Behalve met de overwinning was coach Ferried Naciri verheugd over de ,,fysicaliteit'' waarmee zijn 
team speelde. ,,We weten dat Leiden een fysiek team is met grote atletische jongens. Als die 
fysicaliteit er bij ons niet was geweest, hadden we geen schijn van kans gehad. Nu deden we het 
heel goed en dan kom je weg met een wat mindere score.'' 

Geen ontzag voor de tegenstander dus, maar aanpakken. De gasten hadden bovendien een zwaar 
midweeks avontuur achter de rug in Siberië. Na een lange reis naar het steenkoude Krasnoyarsk, 
afgesloten met een kleine nederlaag, hoopten ze in Leeuwarden wel de punten op te halen. 

Gek genoeg probeerde Leiden vooral met individuele acties tot scoren te komen. Af en toe lukte 
dat, maar veel vaker niet. Dat was ook de verdienste van Aris, dat niet altijd even goed speelde, 

maar wel keihard werkte. De voordelige ruststand (25-24) was verdiend. 

Na rust was het de vraag of Aris stand kon houden tegen de nummer vier van de eredivisie en, in 

het verlengde daarvan, hoe het team ervoor staat in aanloop naar de drie ontmoetingen met Den 
Helder Suns. Het antwoord was duidelijk: prima. Temeer ook omdat Aris het opnieuw moest rooien 
zonder de geblesseerde center Samuel Idowu. De Leeuwarders hadden desondanks een 
reboundoverwicht (44-36) en kenden, anders dan in de eerste maanden van het seizoen, geen 
momenten van totale ineenstorting. 

Sterker, onder regie van Andy Mazurczak liep Aris langzaam weg bij de gasten en nam aan het 
begin van het vierde kwart een voorsprong van 13 punten (52-39). Samen met Arunas 
Mikalauskas en Craig Osaikhwuwuomwan nam Mazurczak het grootste deel van de productie voor 
zijn rekening, maar ook Sjoerd Koopmans (drie driepunters), Reinder Brandsma en Björn de Vries 

pakten op belangrijke momenten hun puntjes mee. 

Even werd het nog spannend toen Braxton Huggins Aris pijn deed met twee drietjes (58-54). Naciri 

nam snel een time-out en niet veel later vond Mikalauskas de ring weer namens Aris. Vervolgens 
liet Osaikhwuwuomwan met een spijkerharde dunk zien welk team zaterdag de baas was in het 
Kalverdijkje. Enige smetje op de avond was de verrassende zege van concurrent Weert op Den 

Bosch. ,,Het is wat het is'', relativeerde Naciri. ,,Het gat blijft hetzelfde.'' 

Komende dagen maakt Aris zich op voor een Helderse week. Zaterdag kunnen de Leeuwarders 

tijdens het reguliere competitieduel in Den Helder een mentale tik uitdelen met het oog op de 

bekerduels met de Suns op 20 en 22 februari. De winnaar gaat naar de bekerfinale. Naciri: ,,Het 

geeft een beetje een play-offsgevoel. Hopelijk kunnen we even fysiek spelen als vandaag. Het 

wordt in ieder geval niet saai.'' 


