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Tönjann moet stappen maken
Gescout worden
door Barcelona is
voor weinigen
weggelegd. Aris-
basketballer Tor-
ben Tönjann
smaakte dat ge-
noegen wel. Na
vier jaar Spanje
kwam hij bij Zwol-
le niet uit de verf.
Daarom toog hij
deze zomer naar
Leeuwarden.

ARIS 80
ZWOLLE 87

FREDERIK BIERLING

Om stappen te zetten moet
Torben Tönjann minuten
maken. Wat dat betreft
kwam de 22-jarige en 2.03

meter lange forward zaterdagavond
wel aan zijn trekken. Aris-coach
Klaas Stoppels gunde hem ruim 17
minuten speeltijd tegen Zwolle, de
stad waar Tönjann als jonge basket-
baller zo goed werd gekneed dat hij
op vijftienjarige leeftijd naar FC Bar-
celona kon.

Minpuntje: net als op 16 oktober
pakte Zwolle de overwinning.

,,Het is bij ons steeds net-niet’’,
sprak Tönjann in de catacomben
van het Kalverdijkje. ,,We blijven al-
tijd vechten, maar verliezen met een
paar puntjes verschil omdat we
steeds op achterstand komen. Het
zijn kleine dingen die beter moeten.
Slimmigheidjes. Die ene losse bal die
wij net niet pakken en zij wel.’’

Op een gemist driepuntsschot na
deed Tönjann zaterdag aanvallend
niet echt van zich spreken, maar ver-
dedigend liet hij zich wel degelijk
gelden. ,,Ik ken hun aanval natuur-
lijk door en door, weet welke plays ze
spelen en probeer het team te hel-
pen door aan te geven wat er gaat ge-

beuren.’’ Dat is ook hoe hij zichzelf
karakteriseert: als een slimme spe-
ler die het spel goed leest. En iemand

die open schoten kan maken.
Het punt is: je moet wel de gele-

genheid krijgen het te laten zien. Na

zijn terugkeer uit Spanje kreeg hij in
Zwolle slechts kruimels toegewor-
pen. Tönjann moest zijn bevredi-

ging voornamelijk halen uit de trai-
ningen en de wedstrijden in de
Dutch Talent League. Dat lukte niet
of nauwelijks omdat hij die beloften-
competitie was ontgroeid.

Bovendien was hij drie jaar gele-
den niet voor niets teruggekeerd uit
Spanje. Zijn vierde jaar was niet zo
mooi als het eerste. ,,Ik was vijftien
toen ik in de topleiding van Europa
kwam. Dat was geweldig. Ik had een
eenjarig contract, maar dat werd
niet verlengd. Ze zagen het niet ge-
noeg in mij zitten, bij zo’n club is dat
geen schande. Bij andere Spaanse
clubs heb ik vervolgens in de jeugd-
teams gespeeld en meegetraind met
de eerste teams. Onder meer bij een
derdedivisieclub en een eerstedivi-
sieclub. Best wel hoog niveau.’’

,,Ik had een moeilijk laatste jaar in
Spanje en ben terug naar Zwolle ge-
gaan. Daar ben ik vertrouwd. Mijn
bedoeling was om het in Zwolle weer
stap voor stap op te bouwen. Helaas
kreeg ik weinig minuten. Eind vorig
seizoen kreeg in een gesprek te ho-
ren dat dat dit jaar waarschijnlijk
weer zou gebeuren en daarom wilde
ik weg. Ik wil gewoon spelen, ik moet
nu de volgende stap gaan zetten.’’

Eigenlijk geldt dat bij Aris voor het
hele team. Zwolle kreeg het in het
matig gevulde Kalverdijkje zeker
niet cadeau, maar het ervaren team
van Herman van den Belt had wel
steeds de touwtjes in handjes. De
ideale schoonzonen van diens colle-
ga Stoppels mogen best wat harder
van zich afbijten. De sleutel tot suc-
ces ligt met name bij center Meshack
Lufile. Af en toe laat hij zien dat de
potentie er wel is, maar het is alle-
maal te lief. Als hij ook maar een
onsje agressie kan overnemen van
Zwolle-center Nick Oudendag, dan is
dat al winst.

,,Zwolle is natuurlijk wel een van
de topteams’’, relativeerde Tönjann.
,,Toch heb ik het gevoel dat wij daar
ook bij kunnen komen.’’

De Zwollenaar is niet de eerste die
dat zegt, maar de ranglijst liegt niet.
Na elf duels heeft Aris slechts zes
punten. ,,Dat maakt het ook zo frus-
trerend en het gaat ook een beetje
knagen’’, aldus Tönjann. ,,Woensdag
tegen Rotterdam wordt dus heel be-
langrijk. We vechten beide om een
plaats in de play-offs, dus dat wordt
een must win. Een overwinning zou
ook goed zijn voor ons zelfvertrou-
wen.’’

Torben Tönjann (in het wit) probeert Zwollenaar Yoho af te stoppen. FOTO HENK JAN DIJKS


