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Koploper Zwolle laat geen spaan heel van Aris
FREDERIK BIERLING
LEEUWARDEN Aris stapte zaterdagavond als weltergewicht in de ring
met zwaargewicht Zwolle en kreeg
harde klappen: 57-105.
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,,Zet maar een grote foto in de
krant”, riep Aris-coach Tony Van den
Bosch na de oorwassing van zijn
team. Met andere woorden: hier
moet je geen woorden aan vuilmaken. Het verhaal van de wedstrijd is
ook snel verteld. Zwolle was op alle
fronten beter en fileerde Aris met
chirurgische precisie.
Vaak wordt zo’n ongelijke strijd

een ongemakkelijk schouwspel,
maar het spel van Zwolle was een
lust voor het oog. En dat veertig minuten lang, want het team van Herman van den Belt weigerde na de 2952 ruststand gas terug te nemen.
Aris speelde in het eigen Kalverdijkje een bijrol. Aanvallend hadden
de Leeuwarders niks in te brengen
tegen de keihard verdedigende gasten die zelf in elke aanval moeiteloos de vrije man vonden en ook dodelijk waren van afstand. Voor de
nieuwkomers bij Aris – Tijme van
Dijk en Leo Eltink – was er dan ook
geen eer te behalen; zij gingen mee
ten onder.
,,We hebben op onze donder gekregen van een kampioensteam,
that’s it”, stelde Van den Bosch. ,,Het

is een team dat bij elkaar is gebleven
en zelfs nog extra is versterkt door
die Canadese jongen (uitblinker Kaza Kajami-Keane, red.). Voor mij is
dit het sterkste team. Daar kun je
weinig of niks tegen doen.’’
Zonder het als excuus te willen
aandragen, kwam de coach toch
weer terug op de knieblessure van
Johnny Williams. ,,Ik mis mijn pointguard. Ik zeg niet dat we met hem
wel winnen van Zwolle, maar dan
word je niet vernederd. Dan sta je bij
rust misschien tien punten achter.
Hij maakt het spel wél, hij sticht gevaar en brengt jongens in stelling. Je
kunt er nog tien Leo’s en twintig Tijmes bijhalen, maar het gaat niet om
kwantiteit, maar om kwaliteit. Ik
heb nu twaalf spelers, maar had er

liever zes gehad met die ene erbij.”
Williams kwam nog geen enkel
competitieduel in actie door een
kraakbeenprobleem in zijn knie.
Rust hielp niet, een ontstekingsremmer bracht geen soelaas en onlangs
is er een spuit in de knie gegaan. Ondertussen verstrijkt de tijd. Van den
Bosch laat zich er niet meer over uit.
,,Ik weet alleen dat vervanging geen
optie is.”
Van Dijk en Eltink sloten deze
week dus wel aan bij de Leeuwarders. Het lijntje tussen Aris en de
pointguard was kort: zijn vader is assistent-coach Anne van Dijk.
Eltink kwam in Leeuwarden terecht na bemiddeling door Gijs Eijsink, voormalig chef sport van de
Twentsche Courant en Tubantia en

zelfverklaard Brazilië-fan.
,,Hij is een vriend van de familie”,
vertelde Eltink, wiens broer Caio bij
Twente en De Graafschap voetbalde.
,,Gijs heeft me geholpen en voerde
gesprekken met de mensen van Aris.
Ik wilde naar Europa en heb een Nederlands paspoort. Mijn grootouders zijn ooit naar Brazilië verhuisd
en mijn vader is er geboren.”
De 23-jarige Braziliaan, overgekomen van Brasilia Bufalos, is nog
maar kort in Leeuwarden, maar zijn
eerste indruk is goed. ,,Het bevalt
hier goed, alleen haat ik het om te
verliezen. Het was een moeilijke
wedstrijd, zij waren veel beter. Mijn
doel is om de jongens te helpen, om
het team te helpen. Ik hoop dat dit
een geweldige ervaring wordt.”

