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Aris Leeuwarden onder de
voet gelopen in Den Bosch
DEN BOSCH Aris Leeuwarden had za-
terdagavond zoals verwacht wei-
nig te vertellen in sporthal de
Maaspoort tegen New Heroes Den
Bosch: 97-67.

De Leeuwarder basketballers leden
in Den Bosch een ingecalculeerde
nederlaag. Op de ranglijst stond het
team van coach Tony Van den Bosch
weliswaar op gelijke hoogte met de
opponent – beide wonnen drie van
de eerste vier duels – maar dat beeld
gaf de onderlinge verhouding niet
goed weer.

Waar Van den Bosch nauwelijks
wisselmogelijkheden heeft, had zijn
collega Ivica Skelin een stuk of zeven
bankspelers naast zich zitten. Toen

het ven niet draaide, bracht hij de er-
varen center Nick Oudendag binnen
de lijnen, alsmede Devon van Oost-
rum. Laatstgenoemde strooide met
passes, Oudendag leefde zich uit on-
der het bord, waardoor Aris na een
redelijk eerste kwart (23-16) bij rust
opeens met 21 punten achter stond:
54-33.

Dat duo bleef ook in de tweede
helft een plaag voor Aris. Oudendag
maakte in totaal 21 punten, terwijl
Van Oostrum goed was voor liefst
negentien assists. De Brits-Neder-
landse guard is de jongere broer van
voormalig Aris-speler Nigel van
Oostrum en zoon van Duco van
Oostrum, die ooit voor Ymir speel-
de, de voorloper van Aris.

Door het goede spel van onder an-
deren Van Oostrum en Oudendag en
ruime voorsprong kon Skelin in de-
ze weken met Europese basketbal
anderen rust geven, een luxe die
Van den Bosch niet had. Hij was gro-
tendeels aangewezen op zijn basis-
vijf Deividas Kumelis, Nick Master-
son, David Michaels, Bas Veenstra
en Griffin Kinney. Wel hoopt hij vol-
gende week tegen Zwolle te kunnen
beschikken over nieuwkomer Le-
onardo Eltink.

De net ingevlogen Braziliaanse
Nederlander zag vanaf de kant toe
hoe zijn nieuwe ploeggenoten in het
derde kwart nog even een opleving
kenden, maar die kon Den Bosch to-
taal niet verontrusten.


