
Aris start drukke maand met belangrijke zege 

 

Cedric DeDecker van Aris (r) snelt langs Golan Michaeli van Den Helder. De Belgische guard schoot 

met scherp en was daarmee belangrijk. 
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Aris heeft zichzelf zaterdag een goede dienst bewezen door concurrent Den Helder over de knie te 

leggen: 78-67. De ploeg van coach Ferried Naciri voorkwam een ruime achterstand in de eredivisie 

en hield de kans op play-off deelname intact. 

Leeuwarden Niet dat de play-offs na een nederlaag tegen Den Helder definitief uit het zicht waren 

verdwenen, maar de Leeuwarders hadden zich daarmee wel flink in de nesten kunnen werken. Na 

het duel van zaterdag zit Aris precies op de helft van het seizoen. Zestien gespeeld, drie punten. 

Twee minder dan Den Helder, twee meer dan Amsterdam. Morgen de tegenstander in het 

bekertoernooi. 

,,Gelet op het resultaat was het een prima wedstrijd”, constateerde Naciri. Daarmee impliceerde de 

Belgische oefenmeester dat het spel wel wat beter had gekund. ,,Dat klopt. Het was geen mooie 

wedstrijd. Nu hebben we het nooit makkelijk tegen Den Helder, maar we wilden graag uitvoeren wat 

we getraind hebben. Dat ging in het begin en in het slot goed, maar daartussenin hebben we veel 

moeite gehad.” 

Een redelijk gevuld Kalverdijkje ging er zaterdag eens goed voor zitten. De start van 2020 kan 

bepalend zijn voor het verdere verloop van het seizoen, mochten de resultaten tegenvallen. In de 

wetenschap dat er na het duel met Den Helder ontmoetingen volgen met Weert (thuis) en 

Rotterdam (uit) en dat de maand januari verder gevuld wordt met twee bekerwedstrijden tegen 



Amsterdam, is de maand januari haast cruciaal te noemen. ,,Daarna kunnen we zien hoe we er voor 

staan. Het is belangrijk dat we de komende tijd ook eens wat punten ‘stelen’ van de topteams.” 

Onlangs in een vol Martiniplaza toonde Aris al aan dat punten pakken tegen de eliteteams in de 

eredivisie tot de mogelijkheden behoort. Het eerste halfjaar van Aris moest in het teken staan van 

ontwikkeling, maar het werd eerder een kwestie van overleven. Geplaagd door blessures vocht Aris 

zich door de eerste maanden. Maar nu iedereen - op Tim Hoeve na - fit is, kunnen de Leeuwarders 

doorpakken. En ook al verliep de wedstrijd niet helemaal zoals Naciri gehoopt had, gewonnen werd 

er wel. En daar ging het zaterdag om. 

Timmermansoog 

Een opvallende hoofdrol was weggelegd voor Cedric Dedecker. De negentienjarige Belgische guard 

toonde voor de winterstop bij vlagen al eens zijn kwaliteiten, zaterdag speelde hij zijn beste 

wedstrijd. Met zestien punten passeerde hij voor het eerst in dit seizoen de grens van vijftien punten 

en dat dankte de talentvolle speler aan zijn timmermansoog. Van de zes driepunters die hij schoot 

tegen Den Helder, vielen er vijf door het netje. ,,Hij was goed op schot”, zag Naciri, die de jongeling 

meenam naar Leeuwarden vanuit België. ,,Het was nodig ook, een scorer vanaf de bank. Cedric kan 

dat en werkt daar hard aan.” 

Dat deed de jongeling in de winterstop in zijn thuisland België. Twee dagen nam hij vrij, om de rest 

van de vakantie te besteden aan het verbeteren van zijn spel. ,,Hij heeft geen gekke dingen gedaan, 

maar is wel blijven trainen in België. Hij is iemand die bij Aris gekomen is om echt beter te worden 

en hij is goed met zijn carrière bezig. Dat is ook wat je verlangt van een professional. Wij zijn er heel 

erg blij mee.” 

Aris nam vroeg de leiding in het duel en gaf deze het hele duel niet uit handen. Den Helder, dat 

slechts zeven spelers tot zijn beschikking had, kwam in het derde kwart terug van dertien tot vier 

punten, maar na een dunk van Craig Osaikhwuwuomwan gaf Aris wat lucht en het publiek 

hernieuwde energie. Onder aanvoering van Andy Mazurczak (20 punten, 4 assists) speelde Aris het 

duel volwassen uit. Osaikhwuwuomwan trakteerde de Leeuwarder fans nog op een fraaie score uit 

een alley-oop, perfect aangegooid door Arunas Mikalauskas. ,,Dat brengt Craig mee in zijn spel”, zei 

Naciri met een glimlach. ,,Uiteindelijk wil je de fans ook wat geven en zorgen dat er de volgende keer 

weer wat meer mensen komen. We spelen uiteindelijk ook voor het publiek.” 

En zo begon de maand januari uitstekend voor Aris, dat daarnaast ook nog ruimte liet voor 

verbetering. ,,We moeten nog wat in ons ritme komen, wat normaal is na een winterbreak”, zei 

Naciri. In dat opzicht is het goed voor de Leeuwarders dat de wedstrijden elkaar snel opvolgen, te 

beginnen morgen in het bekertoernooi tegen Amsterdam in het Kalverdijkje. ,,De beker nemen we 

serieus”, benadrukte de trainer. ,,Het is belangrijk voor ons om iets extra’s te hebben om naar uit te 

kijken.” 

Aris - Den Helder 78-67 (21-11, 21-18, 13-19, 23-19). Scores Aris: Mazurczak 20, Dedecker 16, 

Mikalauskas 14. Assists: Mazurczak 4, Dedecker 3, Mikalauskas 3. Rebounds: Mikalauskas 9, Idowu 8, 

Osaikhwuwuomwan 8. Turnovers: Idowu 6. Blocks: Idowu 3. Steals: Sjoerd Koopmans 2. 
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