Hoofdbrekens bij Aris voor halve finale beker
DeN HELDERMet vier spelers in de ziekenboeg was Aris zaterdag niet opgewassen tegen Den Helder
Suns. Het belangrijke uitduel werd een sof.
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Aris-coach Ferried Naciri had met Tim Hoeve, Samuel Idowu, Arunas Mikalauskas en Cedric Dedecker
meer geblesseerde spelers op de bank dan fitte wissels. In het duel dat gezien kon worden als een
generale repetitie voor het beker-tweeluik van volgende week, liep Den Helder liep snel naar een 216 voorsprong.

,,Dit was een belangrijke wedstrijd, maar we waren gewoon niet goed genoeg'', zei Naciri. ,,Het was
niet leuk om te zien en om te coachen. We waren niet klaar, konden op de training alleen drie tegen
drie trainen. Maar goed, als je de wedstrijd beter begint, blijf je beter bij. Dan kun je in de laatste vijf
minuten kijken of je het met zeven spelers fysiek nog aan kunt.''

Zijn team kwam nog knap terug tot 26-24, maar kreeg vervolgens een 13-0 run om de oren.
Halverwege het derde kwart verkleinde Aris nogmaals een aanzienlijke kloof, maar daarna was het
beste er wel af. In de laatste 5 minuten slaagde Aris er zelfs helemaal niet meer in te scoren.

Ondanks de ruime nederlaag acht Naciri zijn team kansrijk, als het donderdag opnieuw de Afsluitdijk
overgaat voor de heenwedstrijd van de halve finale in de beker. ,,Kansen zijn er nog steeds'', aldus de
coach van Aris.

,,We moeten gewoon beter spelen. Of de geblesseerden het halen? Dat kan ik niet zeggen. Niet dat
ik het niet wil zeggen, maar ik kan het niet.''

Met name het gemis van Idowu (enkelkwetsuur) en Mikalauskas (knie) raakt zijn team. Naciri: ,,Nu
het moment van de waarheid is aangebroken, het moment waar je zolang voor hebt geknokt, wil je
met je beste team spelen. Dat lukt nu niet en dat is jammer. Alles begint bij gezond zijn. Als we dat
zijn, zijn we competitief.''

Of de kansen op de play-offs na dit belangrijke verlies nu zijn verkeken? Naciri: ,,Ik heb wel gekkere
dingen zien gebeuren, andere teams kunnen ook in een dipje komen. Het wordt nu wel moeilijker.
Het is aan ons om elke wedstrijd proberen te winnen.''

