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Aris laat kans op beslissend schot liggen
tegen Zwolle
Leeuwarders verliezen voor het eerst in 2020 een thuisduel
Leeuwarden Aan de ongeslagen thuisreeks van Aris in het kalenderjaar
2020 is zaterdagavond een einde gekomen. Na zes zeges op rij, inclusief
in de beker, was kampioenskandidaat Zwolle nipt te sterk in sporthal
Kalverdijkje. Aris kreeg met nog vijf seconden op de klok nog één kans
om een aanval op te zetten en zo een verlenging of zelfs een zege uit het
vuur te slepen. Zover kwam het niet. Craig Osaikhwuwuomwan greep de
rebound, maar was daarna iets te gehaast in het afspelen naar een
teamgenoot. Martez Walker onderschepte en het duel was afgelopen: 7173.
Ondanks de nederlaag verlieten de mensen het Kalverdijkje in een
positieve stemming. Immers, hun Aris had het hele duel knap
meegedaan met de koploper van de eredivisie en had zelfs nog de kans op
de overwinning. En met een Aris dat na de winterstop acht van zijn tien
duels in winst omzette en ook nog eens de bekerfinale haalde, was er
volop reden om tevreden te zijn. Maar bij Aris waren er de frustraties.
,,Want het wordt tijd dat we dit soort wedstrijden een keer in winst om
weten te zetten”, zei Aris-coach Ferried Naciri.
Het zou volgens de opbouw zijn geweest die Naciri voorafgaand aan het
seizoen aankondigde. De eredivisie bestaat uit vier blokken van acht
wedstrijden. Het eerste en tweede blok zouden in het teken komen te
staan van de ontwikkeling en het pakken van punten tegen
gelijkwaardige teams, in het derde en vierde kwart moesten er de
‘bonuspunten’ volgen tegen de top van de competitie. En die kans kreeg
Aris gisteren.
De Leeuwarders zagen gedurende het duel de achterstand nooit hoger
oplopen dan veertien punten. Aris hield de Zwollenaren, de ploeg met de
minste verliespunten in de eredivisie, in het vizier. Een eindsprint in het
vierde kwart (20-12) bracht Aris zelfs in de positie om de zege te grijpen.
Het moest een overtreding maken bij een stand van 71-73 om nog een
keer in balbezit te komen. Zwollenaar Walker miste beide vrije worpen en
de Leeuwarders kregen de bal.
,,Volgens de basketbalwetten is het missen van twee vrije worpen op zo’n
moment dodelijk. Maar helaas voor ons ging die wet niet op voor Zwolle”,
zei Naciri. ,,Craig zag een man vrij staan, maar de tegenstander over het
hoofd. Balen. Ja, de wedstrijd was prima. Maar we willen de play-offs
halen en deze punten hadden heel belangrijk kunnen zijn.”
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Omdat Weert verloor van Amsterdam, heeft Aris met nog tien duels te
gaan nog kans om de zesde plek te halen. Het staat nu achtste, met vier
punten achterstand op de nummer zes uit Limburg. Die plek geeft recht
op play-off deelname.
Aris - Zwolle 71-73 (21-20, 14-20, 16-21, 20-12). Scores Aris:
Osaikhwuwuomwan 22, Mazurczak 12, Idowu 12. Rebounds:
Osaikhwuwuomwan 19, Mazurczak 7.
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