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Aris ruikt de ﬁnale, maar laat Den
Helder wel in leven
Leeuwarders winnen, maar de return ligt nog helemaal open

Aris wint, maar het moet beter. Andy Mazurczak (8) spreekt zijn manschappen moed in.
Foto: Dijksfotografie

Piet Jan Nauta
Den Helder Ze hebben alles in eigen hand, de basketballers van Aris.
Gisteren wonnen de Leeuwarders de eerste van twee duels in de halve
finale van de nationale beker in en tegen Den Helder met 56-58 en zette
daardoor een belangrijke stap naar de bekerfinale in Martiniplaza. Maar
om de eerste finale in de clubhistorie af te dwingen, zal morgen minstens
uit hetzelfde vaatje getapt worden. ,,En het liefst beter, want we hebben
Den Helder onnodig in leven gelaten.”
Rake woorden van Aris-coach Ferried Naciri. Want wat was zijn ploeg en met name Torben Tönjann - aan het doen? Het team ging de laatste
tien seconden in met een voorsprong van 54-58 en kreeg nog één aanval
om de score uit te breiden. Maar een turnover van Björn de Vries op vier
seconden en vervolgens twee turnovers van Tönjann zorgden ervoor dat
de thuisploeg nog de kans kreeg om de zege te grijpen. Gelukkig voor Aris
ging het zoemerschot mis, anders hadden de Leeuwarders verloren.
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,,Onbegrijpelijk”, doelde Naciri op de acties van Tönjann en de gehele
ploeg in de slotminuten.. Bij een inworp op de zijlijn verspeelde Tönjann
in eerste instantie de bal, waardoor Den Helder terug kwam tot twee
punten. Met nog 0,9 seconden op de klok, hoefde de speler van Aris de
bal bij de inworp vanaf de achterlijn alleen maar naar de overkant te
gooien, maar Tönjann wachtte te lang waardoor de inworp naar Den
Helder ging. De buzzerbeater ging mis. ,,Maar dat mag natuurlijk nooit
gebeuren”, zei Naciri. ,,Dat moet je gewoon weten als speler.”
De avond begon al met twee tegenvallers voor Aris. De eerste was dat
Samuel Idowu wegens een blessure niet in actie kon komen. De andere
tegenvaller was dat Arunas Mikalauskas afhaakte in de warming-up en zo
verloor Aris twee van zijn drie topscorers nog voordat Craig
Osaikhwuwuomwan de tip-off verloor. ,,Ik verwacht niet dat ze er
zaterdag (morgen, red.) bij zullen zijn”, aldus Naciri. ,,Het zal van deze
jongens moeten komen die er nu ook stonden.”
Desalniettemin was de start van Aris behoorlijk. Wat heet. Na krap vijf
minuten vluchtte Den Helder in een time-out, toen Osaikhwuwuomwan
met een fraaie dunk de sporthal in Den Helder stil kreeg en zorgde voor
een tussenstand van 2-11. Verdedigend was het uitstekend wat de
Leeuwarders lieten zien. Ook al kwam het in de fase na de time-out
moeilijk tot scoren. Pas nadat Cedric Dedecker in het tweede kwart zijn
eerste driepunter raakte, nam Aris weer de leiding (15-18).
Zenuwen
Den Helder had het meest last van de zenuwen, getuige een airball bij de
vrije worp van Nino Gorissen en de vele open missers bij de ploeg uit
Noord-Holland. Aris opende het derde kwart met een driepunter van
Osaikhwuwuomwan. Den Helder bleef ploeteren en Aris kon in het vierde
kwart zelfs uitlopen naar een voorsprong van twaalf punten. Het duo
Osaikwuwuomwan en Andy Mazurczak was ongrijpbaar voor Den Helder,
dat geen antwoord had op de pick and rolls van het duo. Maar door
toedoen van eigen fouten verdween de marge als sneeuw voor de zon.
Daarmee zag Aris flink wat werk tenietgedaan worden. Niet dat het goed
speelde (Naciri: ,,Het was niet best van beide kanten”), maar Den Helder
was zo zwak dat Aris simpelweg afstand had moeten nemen. In theorie
zou het al onderweg moeten zijn naar Groningen, maar zover is het nog
lang niet. ,,We zijn goed weggekomen. Om de finale te halen, moet het
beter”, besloot Naciri, die morgen hoopt op een vol Kalverdijkje. ,,We zijn
gehavend als ploeg, dus we kunnen alle steun gebruiken.”
Den Helder - Aris 56-58 (13-15, 8-12, 14-17, 21-14). Scores Aris:
Mazurczak 21, Osaikhwuwuomwan 19, Rebounds: Osaikhwuwuomwan 9,
Mazurczak 7.
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