
Krachtig Aris doet Zwolle buigen, maar niet 
breken 

Leeuwarders verliezen van de landskampioen na 
sterk duel 

Leeuwarden Wel vaker zei coach Ferried Naciri van Aris aanknopingspunten te zien, na een 
nederlaag van zijn ploeg. Zaterdag was daarop geen uitzondering, al waren alle aanwezigen in 
sporthal Kalverdijkje het roerend met hem eens. Want wat bood Aris goed partij tegen 
landskampioen Zwolle. Diep in het derde kwart nam het zelfs een verdiende voorsprong en tot vier 
minuten voor het einde van de wedstrijd zat Aris nog volop in de wedstrijd. De Zwollenaren 
moesten diep gaan tegen de Leeuwarders en wonnen uiteindelijk toch, maar de complimenten 
waren voor Naciri en zijn ploeg: 86-99. 

Verheugd waren de Leeuwarders met de terugkeer van Andrzej Mazurczak en Arunas Mikalauskas 
twee weken geleden, toen er werd gewonnen van Amsterdam. Een blessureplaag lijkt bijna ten 
einde te zijn in Leeuwarden, nu de lange center Craig Osaikhwuwuomwam ook dichtbij een rentree 
in het team van Naciri is. Tim Hoeve keert echter niet meer terug dit seizoen en wordt vandaag 
geopereerd aan een gescheurde kruisband in zijn knie. Maar met Mazurczak en Mikalauskas heeft 
Aris twee bepalende spelers in huis. 

Het feit dat Naciri de laatste twee weken de focus helemaal kon leggen op de training met een 
vrijwel fitte groep, viel af te lezen aan het Aris dat zaterdagavond ten tonele verscheen. De vele 
arbeid, het vrije weekeinde en de voorbereiding op het duel met Zwolle, wierpen hun vruchten af. 
Aris had na de zege op Amsterdam het gevoel dat het seizoen eindelijk kon beginnen, dat gevoel 
hadden de Leeuwarder basketballers vastgehouden. Het vertrouwen had een flinke opsteker 
gehad. 

Het was daarom even schrikken dat de topscorer van de eredivisie Samuel Idowu al vroeg in het 
eerste kwart naar de kant ging met een enkelblessure. Reinder Brandsma vulde zijn positie goed 
in, terwijl verzorger Piet Bouius de Amerikaan weer oplapte. Zo bleef er toch nog wat reboundende 
kracht in het team van de Leeuwarders. Al moest Aris het wel afleggen tegen Zwolle als het 
aankwam op de de ballen die terugkwamen van het bord. 

Handenvol werk 

Desondanks kende Aris een prima avond tegen de regerend landskampioen. Mazurczak (29 
punten) en Mikaluskas (22 punten en tien assists) trokken de kar en bezorgden de Zwolse defensie 
handenvol werk. Tot aan de laatste minuten bleef Zwolle binnen handbereik van de Leeuwarders, 
tot een 82-85 stand toe. Daarna besliste de Overijsselse ploeg het duel vanaf de vrije worplijn. 

Het feit dat Naciri na afloop met een ‘dubbel gevoel’ de pers te woord stond, viel te verklaren. 
Aanvallend was Aris goed, want net als tegen Amsterdam scoorde zijn ploeg wederom 86 punten. 
Toch wist de Belgische oefenmeester ook dat 99 punten tegen te veel is om kans te maken op een 
zege. Het feit dat hij voldoende goede dingen zag om op verder te bouwen, bood perspectief. 
Zondag brengt directe concurrent Weert een bezoekje aan Leeuwarden. Van Weert kan Aris de 
zevende plek op de ranglijst overnemen. 

Aris - Zwolle 86-99 (27-25 22-27 26-26 11-21). Scores Aris: Mazurczak 29, Mikalauskas 22. 
Rebounds: Mikalauskas 10. Assists: Mikalauskas 6. 

 


