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Den Bosch is maatje te groot voor jonge 
Leeuwarders: 60-85 
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Leeuwarden Het is al bijna een vertrouwd fenomeen in sporthal Kalverdijkje. De eerste wedstrijd 
van het seizoen van Aris staat vooral in het teken van namen leren. Na opnieuw een grote zomerse 
uittocht zijn er slechts drie basketballers over die de toeschouwers vorig jaar ook wekelijks op het 
wedstrijdformulier zagen staan. Rekenen op een overwinning in het duel met Den Bosch deed 
eigenlijk niemand. En die kwam er ook niet: 60-85. 

De dag van gisteren stond in het teken van een nieuw begin. Het oude bestuur bestaande uit Gert 
Schurer, Johan Meijer en Paul de Jong, werd onder het toeziend oog van het nieuwe bestuur 
uitgezwaaid. Vrijwilligers van de club hadden een fraaie video in elkaar gedraaid voor het drietal, 
waarin talloze oud-spelers van Aris hun dank betuigden richting het drietal. De beide coaches die 
vorig jaar Aris onder hun hoede hadden, Tony van den Bosch en Anne van Dijk, keken vanuit de 
businessclub achter het glas toe hoe hun opvolger Ferried Naciri debuteerde in de Nederlandse 
eredivisie als coach. Ook de beide oud-coaches konden rekenen op flink wat handdrukken. 

Iedereen was vooral nieuwsgierig. Wat voor spelers had Aris in huis gehaald en wat zit er dit 
seizoen voor de Leeuwarders in het vat? De Nederlandse top met Zwolle, Leiden en Groningen is al 
jaren uit zicht en Den Bosch, vorig seizoen derde in het reguliere seizoen en uitgeschakeld door de 
latere kampioen Zwolle in de halve finale, is ook een ploeg om rekening mee te houden. Maar in de 
strijd daarachter is het ieder jaar weer interessant om te kijken of er nog outsiders kunnen 
ontstaan. 

Bij Aris waren ze daar gistermiddag nog niet mee bezig. Groeien in het seizoen en beter worden 
zijn de uitspraken die daar bij passen. In een competitie van tien ploegen spelen alle clubs in de 
eredivisie vier keer tegen elkaar. Naciri gebruikt de vier blokken om zijn ploeg gaandeweg in het 
seizoen te toetsen. ,,De eerste twee blokken staan in het teken van onze ontwikkeling. We hebben 
een jonge ploeg en voor veel is het wennen aan spelen op dit niveau. In het derde en vierde blok 
van dit seizoen willen we resultaten boeken en in onze beste vorm zien te komen in aanloop naar 
de play-offs.” 

Eerste bladzijde 

Als het seizoen 2019/2020 een boek zou zijn, dan werd er gisteren begonnen aan bladzijde één. 
Het voorwoord in de vorm van de voorbereiding, leverde drie nederlagen op in evenzoveel duels. 
Een keer nipt tegen Schalke (113-115), één keer ruim tegen hetzelfde Schalke (87-48) en nog een 
keer ruim tegen Rotterdam (58-74). De reden dat er niemand rekende op een zege op Den Bosch, 
was verklaard. 

Toch liet Aris bij vlagen best leuke dingen zien. Aanmerking op deze positieve noot was dat het dat 
vooral in balbezit deed. Zonder bal liet Aris zich vaak te makkelijk aftroeven. Het verspeelde liefst 
negentien keer de bal, waaruit de Bosschenaren 29 punten maakten. Liefst 44 van de 85 punten 
die de bezoekers maakten, werden geschoten vanaf de ‘verf’ onder de basket. Aris was te lief. 

Met het ontbreken van de eerste pointguard Andrzej Mazurczak (Litouwen), was het de 
negentienjarige Belg Cedrick DeDecker die op deze positie debuteerde. Dat deed de 1.83 meter 
lange jongeling verdienstelijk, al ging de meeste aandacht uit naar Samuel Idowu. De 2.01 meter 
lange forward/center van Aris noteerde zestien punten en vier rebounds, al was het vooral de 
‘spirit’ in zijn spel waarmee de geboren New Yorker die naast een Amerikaans ook een Brits 
paspoort heeft opviel. 

Krachten vloeiden weg 



,,Ik denk dat ik voor een eerste wedstrijd bij Aris wel tevreden kan zijn met wat ik heb laten zien”, 
zei Idowu. ,,Wat je vandaag hebt gezien, is wel mijn type spel. Ik werk hard en probeer nuttig te 
zijn voor mijn teamgenoten. Het is even wennen in een nieuwe groep. We gingen met een 
achterstand van veertien punten de rust in, maar binnen een mum van tijd hadden we de 
achterstand verkleind tot zes punten. De volgende stap voor ons is om dan door te drukken, maar 
dat kost ook kracht en in het vierde kwart vloeiden die weg.” 

Dat was ook niet zo vreemd. Vooral in de breedte was Den Bosch veel krachtiger dan Aris. De 
reservespelers van de bezoekers maakten bijna drie keer zoveel punten als de Leeuwarder 
bankzitters (11 tegen 32). Het teamspel waar Naciri zo op hamerde in de weken naar de 
seizoensouverture van gisteren, uitte zich in het aantal assists. Aris noteerde als team zestien 
assist, maar was op veel andere vlakken niet opgewassen tegen het Brabantse kruit. 

Dat zal ongetwijfeld vaker gaan gebeuren, wist ook Naciri. ,,Maar we bekijken het per week hoe we 
er voor staan. Stapje voor stapje zullen we vooruit gaan en dat begint bij een goede intensiteit in 
het team. Dat heb ik gezien en daar kunnen we mee door.” Een goed resultaat bleef achterwege, 
maar wat niet is kan nog komen. 

Aris - Den Bosch 60-85 (14-23, 17-22, 17-17, 12-23). Scores Aris: Idowu 16, Osaikhwuwuomwan 
13. Rebounds: Asaikhwuwuomwan 6. Assists: Hoeve en Dedecker 6. Turnovers: Dedecker 5. 

 
 


