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Aris begint seizoen
met overtuigende
winst in Weert

• Liefst zeven spelers eindigen in
de dubbele cijfers in de scores

Weert | Aris Leeuwarden is het bas-
ketbalseizoen gistermiddag goed be-
gonnen. De verre uitwedstrijd in
Weert werd uiteindelijk probleem-
loos gewonnen (80-96). ,,Voorlopig
staan we toch maar mooi boven Do-
nar”, glimlachte coach Tony van den
Bosch tevreden.

Met de kermiskoersen achter de
rug, de term waarmee de Belgische
coach de voorbereidingen aanduid-
de,waarinAris alleenmaarhadverlo-
ren, was de start van de Leeuwarders
op Limburgse grond óók matig. ,,Tot
23-22 ginghet gelijk op”, analyseerde
Van den Bosch. ,,Daarna werden we
fysiek en qua uithoudingsvermogen
sterker. Weert is al een jonge ploeg,
maar miste ook nog wat spelers. Wat
er overbleef was echt heel jong.”

Via de 39-52 ruststand liep Aris uit
naar een simpele overwinning. ,,Ze-
ven spelers met dubbele cijfers (pun-
ten), dat is natuurlijk mooi. Maar de-
fensief had het wel beter gemoeten.
Het verschil had veel groter kunnen
zijn.” In het laatste kwart slonk de
voorsprong van 56-74 naar een ver-
schil van ‘slechts’ zestien punten.

Toch zag Van den Bosch ook ge-
noeg goede dingen. Bijvoorbeeld het
optreden van de Litouwse guard Dei-
vidas Kumelis, die vorigeweekpas ar-
riveerde in Leeuwarden. ,,Tegen een
team als Weert is het wel prettig om
met twee guards te kunnen spelen.

Hij deed het uitstekend met negen-
tienpunten (topscorer, red.) en zeven
assists. Dat zijn goede ontwikkelin-
gen.” Aan de andere kant was er de
opvallende statistiek van Nathaniel
Musters. De Australiër kwam niet in
actie. ,,Dat is een signaal richting
hem dat ik niet tevreden ben”, legde
Van den Bosch uit. ,,Hij moet weten
wanneer hij moet presteren en se-
rieus moet trainen. Ik heb weerbaar-
heid boven talent gekozen. Een cen-
ter moet er gewoon altijd staan.”

Toch is Musters zeker niet afge-
schreven. ,,Integendeel. We halen
geen spelers om ze niet te gebruiken.
Maar hij moet er een tandje bij doen,
dat is duidelijk. Dan kan hij tegen
Den Helder zomaar weer minuten
maken.”

Dat is het duel dat komende don-
derdag op het programma staat. ,,En
zij zijn sterker dan Weert”, waar-
schuwde Van den Bosch. ,,Het is sim-
pel. Als je mee wilt doen om de play-
offs, mag je niet vanWeert verliezen.
Daarom moeten we ook niet te lang
stilstaan bij dit duel.Want tegen Den
Helder moet het weer een stuk beter
dan het vandaag was.”

Al met al was de seizoensouvertu-
re in Weert positief. Een zege, bijna
honderd punten en zeven spelers in
de dubbele cijfers. Het levert de Leeu-
warders de derde plek op, achter
Zwolle (dat Den Helder klop gaf) en
Leiden (dat Donar versloeg).

Scores Aris: Daividas Kumelis 19, Emile
Blackman 17, Nate Kratch 15, Niels Bunscho-
ten 11, Meshack Lufile en Stefen Mladenovic
en Valentijn Lietmeijer 10 en Sven Lemke 4.


