Aris verzuimt Weert echt pijn te doen
WEERT Fraai was het allemaal niet, maar Aris boekte gisteravond in Weert
wel weer een overwinning. Een minieme, dat wel: 59-60.
Om de hoop op de play-offs levend te houden, was winnen een must voor de Leeuwarder
basketballers. Het liefst met meer dan acht punten verschil. Het eerste lukte wel, het tweede niet
en dat kan Aris nog lelijk gaan opbreken.
Door de overwinning heeft Aris het gat met de Limburgers op de ranglijst verkleind tot twee
punten. De Leeuwarders moeten echter over Weert heen, willen ze nog kans maken op de laatste
play-offplaats. Eindigen beide teams gelijk in de eindrangschikking, dan telt het onderlinge
resultaat. Zowel Weert als Aris heeft twee keer gewonnen, maar het doelsaldo is in het voordeel
van de Limburgers.
Aris had eigenlijk met meer dan acht punten verschil moeten winnen en gezien het matige spel van
Weert was die mogelijkheid zeker aanwezig. Aris kende gisteravond echter ook zijn dipjes.
Bovendien raakte het team van coach Ferried Naciri al snel man-in-vorm Craig Osaikhwuwuomwan
kwijt met een knieblessure en had Samuel Idowu niet zijn avond.
Goed, de center kreeg negen punten en twaalf rebounds achter zijn naam, maar miste ook
bijzonder vaak en leed zeven keer balverlies. In totaal raakte Aris zelfs 21 keer de bal kwijt en dat
leverde de thuisploeg 22 punten op.
Met vier Aris-spelers in foutenlast bleef de voorsprong voor Aris in het laatste kwart rond de vijf
punten hangen, totdat Weert vlak voor tijd langszij kwam: 59-59. Een rampscenario dreigde voor
Aris, maar met een rake vrije worp zorgde topscorer Andy Mazurczak er toch nog voor dat zijn
team met een redelijk goed gevoel in de bus stapte voor de lange terugreis naar Leeuwarden. Wel
blijft Aris voorlopig achtste, aangezien Den Helder verrassend won van Leiden: 91-75.

