
 
Er zit weer muziek in Aris 
Tevredenheid over de aanval, maar verdedigend moet het stukken beter 

FREDERIK BIERLING 

De nederlaag ten spijt kwam Aris zaterdagavond sterk voor de 
dag tegen koploper Zwolle. Tot 82-85 was het spannend, daarna 
viel het doek voor de strijdende Leeuwarders. 

ARIS 86 
ZWOLLE 99 

Er zit weer muziek in Aris. Dat is de belangrijkste conclusie na een 
onderhoudend potje basketbal in sporthal Kalverdijkje. Tegen Apollo was 
twee weken geleden al te zien dat het team van Ferried Naciri groeiende 
is, en dat was zaterdag ook het geval tegen topteam Zwolle. 

Voor center Samuel Idowu, de topscorer van de eredivisie met een 
gemiddelde van bijna 20 punten, komt de opstanding van Aris niet als 
een verrassing. ,,Toen ik hier kwam en zag wat wij in huis hebben, wist 
ik dat we absoluut een competitief team hebben. Ik wist dan ook dat ik 
geduld moest hebben toen we met al die blessures zaten. Ik heb altijd 
geweten dat dit team de x-factor heeft; als iedereen fit is, zijn we een 
team waar niemand graag tegen speelt.’’ 

Overigens belandde Idowu zaterdag zelf bijna in de ziekenboeg. Na ruim 
twee minuten zette hij Aris met een tip-in op 7-5, maar hij landde op 
een voet en verzwikte zijn enkel. Ondersteund door verzorger Piet 
Bouius ging de lange man uit Brooklyn, New York naar de kleedkamer. 
Coach Naciri sloeg even de ogen ten hemel, herstelde zich meteen, 
bracht rookie Reinder Brandsma binnen de lijnen en zag tot zijn 
genoegen dat Aris de sterke start een passend vervolg gaf. Na het 
eerste kwart stond het 27-25. 

Bij de start van het tweede kwart bleek dat Idowu toch weer kon spelen, 
maar opvallend genoeg ging het juist daarna even wat minder met Aris. 
Al snel stond het 34-48. Met een imponerende 12-0 run kwam de 
thuisploeg onder aanvoering van Idowu, Andy Mazurczak (topscorer met 
28 punten) en Arunas Mikalauskas echter weer terug in de wedstrijd en 
daarna werd het tot in het vierde kwart stuivertje wisselen met in totaal 
15 keer een zogeheten lead change. 



Na 82-85 ging het mis. ,,Dat kwam deels door vermoeidheid, en deels 
doordat we zulke situaties nog niet vaak genoeg hebben kunnen 
spelen’’, sprak Naciri. ,,Dan dribbelen we te veel en lopen we vast.’’ Dat 
leidde tot enkele turnovers die keihard werden afgestraft. 

Toch kon Naciri tevreden zijn met het totale aantal keren balverlies: 7. 
Dat cijfer steekt schril af bij het seizoensgemiddelde van 18,5. Sowieso 
was Naciri tevreden met de aanval. Gevraagd naar een cijfer gaf hij voor 
de eerste drie kwarten een 9. ,,Laatste kwart iets minder. En 
verdedigend een zesje. Als je 86 punten maakt kun je tegen iedereen 
winnen. Maar als je 99 punten tegen krijgt, kun je eigenlijk tegen 
niemand winnen. Dat is heel dubbel.’’ 

Naciri verwees in dit verband naar Martez Walker, topscorer bij Zwolle 
met 30 punten. ,,Hij maakte in het tweede kwart snel twee driepunters, 
maar wij herkennen dat niet en laten hem te vrij. Dat is het verschil 
tussen 3 punten achter bij rust, of 8, 9 punten voor. Ook lieten we Noah 
Dahlman in het begin te makkelijk scoren en kregen zij te veel 
aanvallende rebounds, omdat wij in de rebound niet fysiek genoeg 
waren. Verdedigend moet het dus absoluut beter. Maar ik heb ook veel 
goede dingen gezien waarop we kunnen bouwen.’’ 

Samuel Idowu deelde die mening. De center die ondanks zijn pijnlijke 
enkel (,,ik denk dat alles over een paar dagen wel weer goed is’’) nog 
tot 16 punten en 6 rebounds kwam, refereerde nog even aan de 
slachtpartij (103-62) van 16 oktober in Zwolle. ,,Vanavond hebben we 
ten opzichte van die wedstrijd een enorme vooruitgang getoond. We 
hebben een preview gegeven van waar wij toe in staat zijn dit seizoen.’’ 

 


