Aris 'één schot van de overwinning' tegen Zwolle
LEEUWARDEN Landstede Hammers moest zaterdagavond in het
Kalverdijkje in Leeuwarden vol aan de bak. De Zwolse landskampioen
versloeg Aris Leeuwarden met veel pijn en moeite.
Frederik Bierling
Craig Osaikhwuwuomwan had na 40 minuten veruit de mooiste cijfers van alle spelers (22 punten,
19 rebounds), maar liep als een geslagen man naar de kleedkamer. Aris had voor de zoveelste
keer dit seizoen enorme veerkracht getoond, kwam van 52-66 terug tot 71-73 door een
onmogelijke driepunter van Andy Mazurczak en zag hoe Martez Walker 4 seconden voor tijd
namens Zwolle twee vrije worpen miste. Osaikhwuwuomwan pakte de rebound, maar in plaats van
Mazurczak aan het werk te zetten, belandde zijn pass in de handen van Zwollenaar Ralf de
Pagter. Game over .
Coach Ferried Naciri nam hem niets kwalijk. ,,Hij ziet iemand vrijstaan, hij passt de bal en er loopt
iemand in de weg."
Dat Aris de gasten tot de laatste seconden liet zweten, was op zich al een compliment waard.
Zwolle verloor dit seizoen slechts drie keer in de competitie en heeft van alle topteams de minste
verliespunten. Toch had het niet veel gescheeld of nederlaag nummer 4 was een feit geweest.
,,We eindigden het laatste kwart heel sterk", sprak Naciri. ,,En als hun beste schutter dan ook nog
twee vrije worpen mist, dan zeggen de basketbalgoden meestal: hé, je krijgt hem. Jammer genoeg
gebeurde dat niet. Je speelt tegen de landskampioen en je bent op één schot van de overwinning.
Ik ben tevreden over ons spel, maar we zitten nu in een fase waarin we zulke wedstrijden ook
willen winnen. We zijn dan ook niet blij. Je werkt zo hard, dan wil je het ook afmaken."
Het nieuws dat Weert verrassend had verloren van Apollo verzachtte het leed van de nederlaag
ietsjes. Gelukkig krijgt Aris donderdagavond de kans om Weert nóg een draai om de oren te geven
en de druk op te voeren in de strijd om de laatste play-offplaats. ,,Ik heb net tegen de jongens
gezegd dat we de wedstrijd die we hebben verloren, volgende week moeten terugpakken. Dat is nu
het enige wat telt."
Bij winst komt Aris op twee punten van Weert met dan nog negen wedstrijden te gaan. Het halen
van de play-offs wordt nog een hele toer, maar is niet onmogelijk. Zeker gezien de groei die het
jonge team heeft doorgemaakt en de stappen die jongelingen als Reinder Brandsma en Björn de
Vries zetten.
Laatstgenoemde is bij afwezigheid van de nog altijd geblesseerde Arunas Mikalauskas zelfs starter
geworden en stond ruim 28 minuten op het parket. ,,Ik ben heel blij met Björn", zei Naciri.
,,Aanvallend was hij wat ongelukkig, maar hij is heel goed aan het trainen en spelen, verdedigend
heeft hij grote stappen gemaakt. Dat is waarom hij hier is: als ze het goed doen, krijgen ze ook
minuten. En geen enkele ervaring is gelijk aan wedstrijdervaring."

