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Aris na miraculeuze ontsnapping ﬁnalist
Leeuwarders maken in slotfase elf punten achterstand goed

Sjoerd Koopmans, Andrzej Piotr Mazurczak, Cedric Dedecker en Craig Osaikhwuwuomwan zijn door het dolle heen
na het bereiken van de bekerfinale.
Foto: Henk Jan Dijks

Piet Jan Nauta
Leeuwarden Terwijl de muziek uit de speakers dreunde en zijn spelers een
feestje vierden op de vloer, keek Ferried Naciri vanaf een afstandje toe.
Koel, zoals de mensen hem in Leeuwarden kennen. Beheerst, respectvol
naar de tegenstander, maar ook genietend. Van binnen. ,,Ik vind het
mooi om de ontlading te zien bij de spelers en de mensen”, zo verklaarde
de coach van Aris naderhand.
Hij schreef met zijn ploeg geschiedenis door Den Helder uit te schakelen
in de halve finale en Aris naar de allereerste bekerfinale in de clubhistorie
te loodsen. ,,Op basis van ons spel hebben we het misschien niet
verdiend, maar gelet op onze werklust en het geloof dat we hielden
ondanks het gemis van twee belangrijke spelers wel. We gaan hier wel
even van genieten.”
En dat moest Aris ook doen, nadat het zaterdagavond na een ware thriller
zorgde voor feestvreugde in het Kalverdijkje. Want het bereiken van de
finale op zondag 29 maart in een uitverkocht Martiniplaza tegen Donar,
werd gevierd. Ja, de loting zat mee voor Aris, maar de tweeluiken met
Lokomotief Rijswijk (promotiedivisie), Amsterdam en Den Helder werden
wel allemaal gewonnen. ,,We zijn nog ongeslagen in het bekertoernooi”,
zei Naciri met een grote glimlach. Ook hij wist dat het weinig had
gescheeld of de avond was in een deceptie geëindigd.
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Een teleurstelling kondigde zich ook de hele avond aan. Aris opende met
een driepunter van Andy Mazurczak, die zich zou ontpoppen tot de grote
meneer van het tweeluik. Niet alleen donderdag nam hij Aris bij de arm,
zaterdag deed hij dat opnieuw. Hij moest ook wel, met het ontbreken van
Samuel Idowu en Arunas Mikalauskas. Laatstgenoemde speelde drie
minuten mee, maar ondervond teveel hinder van zijn knie.
Den Helder antwoordde snel met een driepunter en verder dan een 9-8
voorsprong kwam Aris tot aan de slotseconden niet. Den Helder nam de
leiding, die gedurende het hele duel zo rond de tien bleef schommelen.
De grootste voorsprong van de bezoekers was op een gegeven moment
vijftien punten in het tweede kwart. Een volgepakt Kalverdijkje zag de bui
al hangen.
Toch verzuimde Den Helder, dat ook verre van een goede wedstrijd
speelde, ruimer afstand te nemen. En zo hield Aris de tegenstander
continu in het vizier. Het was Mazurczak die het spel naar zich toe trok en
Craig Osaikhwuwuomwan die vele cruciale rebounds (liefst negentien in
totaal) greep. Daaromheen viel het allemaal wat tegen. Den Helder stond
goed te verdedigen, maar bij Aris waren er ook een paar die last hadden
van de zenuwen. Te veel spelers haalden niet hun niveau.
Een van hen was Torben Tönjann, zo vond hij ook zelf. ,,Het kon beter.
Het hele team was niet groots, daarom stonden we ook zo lang achter.”
Donderdag was hij nog de schlemiel met twee turnovers in de laatste tien
seconden, waardoor Aris nog bijna een voorsprong van vier punten
verspeelde in een nederlaag. ,,Daar ben ik wel even chagrijnig van
geweest”, zei Tönjann. ,,Maar gelukkig heb ik het vandaag
goedgemaakt.”
Want het was uiteindelijk Tönnjan die de hoofdrol greep, nadat Sjoerd
Koopmans en Osaikhwuwuomwan met twee cruciale drietjes een
achterstand van elf punten verkleinden naar vijf. Daarna was het de beurt
aan Tönjann, die eerst met een tweepunter de score op 62-65 bracht.
In eigen hand
Omdat Aris het eerste duel met twee punten verschil won, was een score
genoeg om Aris virtueel naar Groningen te schieten. Na één gemaakte
vrije worp van Den Helder kreeg Aris weer balbezit. Een riskante inworp
van Björn de Vries vanaf de zijkant viel vervolgens aan de overkant van
het veld in de handen van Tönjann. Na een combinatie met Koopmans
bleef Tönjann staan in de hoek voor zijn eigen bank, kreeg de bal terug
van zijn teamgenoot en schoot feilloos raak met een driepunter: 65-66.
En met nog dertig seconden op de klok had Aris alles in eigen hand.
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,,Toen ik de bal losliet, voelde ik al dat hij raak zou zijn”, zei de schutter.
,,Wat je dan voelt is niet te beschrijven. De bal moest eens een keer gaan
vallen voor ons en gelukkig gebeurde het precies op tijd. Je merkte dat er
bij Den Helder ook druk op stond.”
Het antwoord van de bezoekers kwam van Boyd van der Vuurst de Vries,
die zijn tweepunter miste en vervolgens een onsportieve fout maakte op
Mazurczak. Dit betekende twee vrije worpen én balbezit voor Aris. De
Amerikaanse Pool schoot twee keer raak en Aris had het geflikt. De eerste
bekerfinale in de clubhistorie was een feit. ,,Daarin is Donar de favoriet”,
zei Tönjann. ,,Maar de finale gaat over één wedstrijd. Als wij onze dag
hebben en zij een wat mindere, dan weet je het nooit.”
Ruim een maand heeft Naciri de tijd om zijn geblesseerde spelers op te
lappen en de rest fit te houden. ,,Je krijgt niet vaak de kans om een finale
te spelen. Donar is de beste ploeg van Nederland en dat weten we. Maar
de beste manier om iemand te respecteren is om hem niet te respecteren.
En zo gaan we daar naar toe. Nu geniet ik van de vreugde van mijn
spelers. Ik doe het voor hun, niet voor mezelf. Maar vanavond op de bar
dansen? Nee. Ik vier het bescheiden. Op de bar dansen doe je pas als je de
beker wint.”
Aris - Den Helder 67-66 (9-20, 23-20, 14-13, 21-13). Aris wint over twee
duels met 125-122. Scores: Mazurczak 17, Osaikhwuwuomwan 16,
Dedecker 14. Rebounds: Osaikhwuwuomwan 19, Mazurczak 8. Assists:
Mazurczak 5.
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