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Aris opent seizoen met
‘logische’ overwinning
WEERT De basketballers van Aris
Leeuwarden zijn het nieuwe sei-
zoen in de eredivisie begonnen
met een zege in Weert: 80-96.

WEERT 80
ARIS 96

Aris-coach Tony Van den Bosch
was gisteravond blij met de twee
punten, maar vond wel dat zijn
spelers met twee voeten op de
grond moeten blijven staan.
,,Weert is in mijn ogen een ver-
edelde derdeklasser met heel veel
talent, een opleidingsteam. Het is
logisch dat we wonnen. Ik stoor
me vooral aan de 80 punten die
we tegen kregen. We moeten ie-
der kwart goed zijn.’’

Weert gaat tegenwoordig door
het leven als Basketball Academie
Limburg (BAL). Die organisatie
nam de licentie over van BSW,
maar ging verder in dezelfde
sporthal Boshoven en met dezelf-
de coach, Radenko Varagic.

In het eerste kwart had de
thuisploeg de overhand (23-22).
,,We begonnen redelijk stroef’’,
erkende Van den Bosch. ,,We wa-
ren steeds stapjes te laat. Daar be-

taal je tegen andere ploegen de
rekening voor. In het tweede
kwart gingen wij wat fysieker en
dominanter spelen en namen we
het over. Toen liep het verschil
snel op. Wij hebben meer body.’’

Diep in de tweede helft kwam
Weert van 56-76 terug tot 68-78,
maar spannender lieten de Leeu-
warders het niet worden. Met een
driepunter zette Emile Blackman
Aris weer op het juiste spoor.

Deividas Kumelis werd topsco-
rer bij Aris met 19 punten. Van
den Bosch was tevreden over de
inbreng van de Litouwer die pas
een week eerder bij de ploeg
kwam. ,,Zonder hem hadden we
het een stuk moeilijker gehad. Be-
halve 19 punten had hij ook 7 as-
sists. De beide guards hadden sa-
men 15 assists (8 voor Stefan Mla-
denovic, red.). Daar ben ik blij
mee. Kumelis kwam alleen nog
fysiek tekort; zijn conditie moet
nog beter.’’

Donderdag gaat Aris op bezoek
bij Den Helder Suns. Hoewel dat
team gisteren met 87-47 verloor
van Zwolle, zal Aris volgens Van
den Bosch bij de les moeten zijn.
,,Het moet scherper en harder.’’


