
Leeuwarders verliezen ruim in ‘papiertopper’ met 97-67 
's-Hertogenbosch Op papier was het een topper. Zowel Aris als Den Bosch verloor tot 
dit weekeinde slechts één van zijn vier gespeelde duels. De realiteit was anders. Met 
slechts acht inzetbare spelers kon Aris zaterdag allesbehalve een vuist maken tegen Den 
Bosch en verloor met ruime cijfers (97-67) van de club die een paar dagen eerder nog 
Europees had gespeeld. Den Bosch was op voorhand ook niet een ploeg waar de 
Leeuwarders zich aan spiegelden, maar toch had het wel iets langer in de wedstrijd 
willen zitten. 
Met een nederlaag in de benen stapte Den Bosch donderdag uit het vliegtuig dat ze van 
Israël naar Nederland gevlogen had. Een nipte nederlaag van 91-85 tegen Ironi Ness 
Ziona in de FIBA Europa Cup. Met woensdag het Russische Avtodor Saratov als 
tegenstander, was Aris misschien wel de ideale tegenstander voor de Noord-
Brabanders. Dat bleek al snel, want ondanks een stroeve start was het verschil bij het 
uitgaan van het eerste kwart al gemaakt (23-16). 
Aris trok een dag eerder de Nederlander Leonardo Eltink aan, die de overstap maakte 
van Brasilia uit de hoofdstad van Brazilië Sao Paulo. Hij werd gehaald als vervanger van 
Bjorn de Vries, die een week eerder vertrok bij Aris. Maar met een nog niet inzetbare 
Eltink moesten de Leeuwarders van coach Tony Van den Bosch het nog een weekje 
zonder de small forward uitzingen. Zaterdag tegen koploper Zwolle moet Eltink zijn 
debuut gaan maken voor Aris. 
Griffin Kinney, topscorer bij Aris zaterdag met achttien punten, hield Aris op de been in 
het tweede kwart. Ook hij kon een ruimere achterstand niet voorkomen en de 
Bosschenaren konden gemakkelijk uitlopen op de Leeuwarders: 54-33. Voor de 
thuisploeg het ideale moment om wat basisspelers rust te gunnen met de drukke 
Europese week voor de boeg. 
Dertig punten 
Dat resulteerde in een sterk derde kwart voor Aris, het enige kwart dat het in winst wist 
om te zetten (19-22). Maar met het verkleinen van de achterstand met drie punten 
raakte Den Bosch geen tel in de war en liep het uiteindelijk uit naar een voorsprong van 
dertig punten. 
Het duel was wel weer een aanslag op de lijven van de Aris-spelers, die door een gebrek 
aan personeel veel minuten moesten maken. Volgende week met Eltink heeft het weer 
iets meer lucht, maar het echte wachten is nog altijd op pointguard Jonathan Williams. 
De verwachtingen waren hoog van de Amerikaan, maar door een knieblessure is hij naar 
aller verwachting nog minstens een aantal weken uit de roulatie. 
Den Bosch - Aris 97-67 (23-16 31-17 19-22 24-12). Scores Aris: Kinney 18, Michaels 
17. Rebounds: Kinney 8. Assists: Kumelis 6. Turnovers: Kumelis 10. 
 


