
Aris verdiende winnaar in rommelig basketbalduel 
LEEUWARDEN Aris is de maand van de waarheid begonnen met winst tegen Den Helder 
Suns. Het spel was rommelig, de zege verdiend. 
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ARIS LEEUWARDEN 78 

DEN HELDER SUNS 67 

 
 
Coach Ferried Naciri bestempelde de maand januari geruime tijd geleden al als de periode 

waarin het moet gebeuren. De opdracht: punten pakken tegen de concurrenten Den Helder en 
Weert. Wat dat betreft is Aris 2020 prima begonnen. De zege op de Noord-Hollanders kwam Aris 

ook het meeste toe, al zullen weinig fans opgetogen huiswaarts zijn gekeerd.  
,,We wisten op voorhand al dat het, met hoe Den Helder speelt, geen mooie wedstrijd zou 

worden'', sprak Naciri. ,,Zij verdedigen heel specifiek, proberen je tot moeilijke passes te lokken 
om turnovers te creëren. Daar moet je op een bepaalde manier tegen aanvallen. Op de training 

ging het oké, maar vandaag was het er niet. Ik ben dan ook niet echt blij.'' 
Op Tim Hoeve na heeft Naciri nu alle spelers tot zijn beschikking. Daar kan het niet aan liggen. 

De start was zaterdag ook prima; na het eerste kwart stond het 21-11 en leek er geen vuiltje 
aan de lucht. Maar goed, zo ging het destijds bij het verloren uitduel in Den Helder ook. 
Opeens begon Aris zaterdag te klooien. Spelers vonden elkaar niet meer, sterkhouder Samuel 

Idowu gaf aanvankelijk niet thuis, ballen werden weggegooid, inleggertjes en open schoten 

gemist. Naciri: ,,Open schoten missen is één ding, maar het gaat vooral om hoe je de acties 
uitspeelt. Dat ging niet goed vandaag. Met alle respect voor Den Helder, maar toen we met 10 

punten voorkwamen hadden we dat uit moeten bouwen naar 25. Zij spelen met 7 spelers, 

kunnen niet diep door-roteren.'' 
Het stroeve spel zorgde ook nog eens voor irritaties, met name bij Craig Osaikhwuwuomwan. 
Uitgerekend de man die Aris met vier drietjes op rij door een moeizame fase loodste, Cedric 

Dedecker, kreeg de wind van voren na een minder geslaagde verdedigende actie. Vlak voor rust 

was hij nog een keer aan de beurt en kort na de hervatting kreeg Andy Mazurczak een sneer. 
,,Het kwam doordat dit zo'n belangrijke wedstrijd was'', verklaarde Osaikhwuwuomwan. ,,We 
móésten die twee punten pakken. Ik was gefrustreerd toen het niet lekker liep. Maar op een 

gegeven moment zei ik tegen mezelf: Craig, knop om. We hebben een wedstrijd te winnen, 

come on . Toen ging het weer goed.'' 
Aris stond het gehele duel op voorsprong, ook tijdens de momenten dat het niet goed ging. Pas 
diep in het laatste kwart kwam de machine weer op gang, begon Idowu te scoren en kreeg het 

publiek ook nog eens enkele fraaie dunks voorgeschoteld. De mooiste, een alley-oop van Craig 

O. op assist van Mikalauskas, was meteen de genadeklap voor Den Helder. ,,We zijn nog niet 

waar we willen zijn, we moeten nog de details aanscherpen'', sprak Osaikhwuwuomwan. ,,Maar 
daar weet de coach wel raad mee.'' 
Morgenavond speelt Aris thuis voor de beker tegen Apollo, zaterdag wacht Weert. 

Osaikhwuwuomwan: ,,Het zijn allebei belangrijke duels. De beker is de snelste weg naar een 

prijs, en we moeten winnen van Weert. Er is dus werk aan de winkel.'' 
 


