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Aris Leeuwarden heeft nu zijn eigen JordanAris Leeuwarden
Of zijn ouders
hem bewust de
voornaam Jordan
hebben gegeven,
weet de nieuwe
schutter van Aris
Leeuwarden niet.
Als tiener speelde
Jordan Gregory
wel met 23 op zijn
rug, het nummer
van Michael Jor-
dan. Dat legenda-
rische nummer
heeft hij verruild
voor 10.

‘T
FREDERIK BIERLING

‘Toen ik nog met 23 speel-
de, maakte iedereen er
altijd grapjes over. Later
ben ik een 10 geworden,

want ik wilde mezelf zijn.’’ De 24-ja-
rige Jordan Gregory is geboren en
getogen in Colorado als zoon van
een collegebasketballer. ,,Mijn vader
speelde op Division II-niveau en
werd later basketbalscheidsrechter.
Dus sinds ik besta, is basketbal in
mijn leven.’’

Zijn moeder, een lerares, zorgde er
persoonlijk voor dat sport niet de
overhand kreeg. Bijna continu wees
ze de jonge Jordan op het belang van
een goede opleiding. ,,’s Zomers
kreeg ik studiebegeleiding’’, vertelt
Gregory. ,,Ze hamerde altijd op het
halen van goede cijfers en als ze niet
goed waren, dan kon ik niet sporten.
Als ik geen boeken las, mocht ik niet
naar buiten om ballen te schieten.
Dat heeft me wel geholpen in colle-
ge, want ik wist dat ik hard moest
werken. Heel veel jongens gebruik-
ten de zware trainingen als excuus
om niet te studeren, maar voor mij
was dat geen probleem. Zij heeft het

voor mij makkelijker gemaakt.’’
Gregory slaagde er zelfs in twee

studies af te ronden, psychologie en
sociologie. ,,Ik was een jaar eerder
klaar met psychologie en wist toen
even niet wat ik in mijn laatste jaar
moest doen. Totdat mijn mentor zei
dat ik ook een diploma in sociologie
kon halen. Dat heb ik toen maar ge-
daan.’’ Lachend: ,,Ik heb mijn moe-
der blij gemaakt.’’

Al op de middelbare school was bij
Gregory het besef doorgedrongen
dat hij aardig kon basketballen, dat
hij een van de betere spelers van Co-
lorado was. ,,Maar het land is na-
tuurlijk groot, ik wist niet hoe goed
ik landelijk gezien was. Dat bleek pas
tijdens grote toernooien, in Las Ve-
gas en Indianapolis. Ik speelde goed
en kreeg van zes universiteiten een
studiebeurs aangeboden. Toen wist
ik dat mijn harde werk zich ging uit-
betalen.’’

Gregory bekeek een paar colleges,
maar het werd de Universiteit van
Montana, op 15 uur rijden van zijn
huis. ,,Op het moment dat ik daar
voor het eerst was, wist ik dat dit
voor mij de perfecte plek was. Het
idee dat ik via televisieseries en
films had van een universiteit, werd
daar meteen bevestigd. Het was pre-
cies zoals ik het me had ingebeeld.’’

Ook het basketbal was geweldig.
In zijn laatste jaar scoorde Gregory
gemiddelde 17 punten per wedstrijd.
,,Ik had een erg goed seizoen. Veel
agenten belden me en zeiden dat ik
wel naar Europa kon, maar het gekke
was: ik kwam nergens aan de bak. Ik
ben in 2015 afgestudeerd en kon ner-
gens een contract tekenen. Drie of
vier maanden ben ik daarom inval-
gymleraar geweest op mijn oude
middelbare school waar mijn moe-
der ook werkt. Het was geweldig om
met die kinderen te werken, maar
het was niet wat ik wilde doen.’’

Aris was destijds wel geïnteres-
seerd, maar de toenmalige coach Mi-
chael Schuurs wilde liever een echte
pointguard in plaats van een schut-
ter. ,,Zo ging het steeds. Er was inte-
resse, vanuit Spanje, Zweden, maar
steeds werd ik het net niet. Dat ver-
baasde me enorm omdat ik zag dat
andere jongens waar ik tegen had
gespeeld wel prof werden. Jongens
die op mijn positie speelden, mijn
lengte hadden, maar niet zulke sta-
tistieken als ik. Ik werd er echt de-
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pressief van en was niet te genieten.
Tuurlijk, ik ben niet heel groot (1.88
meter, red.), maar ik vind altijd een
manier om te scoren. En wat verde-
digen betreft: mijn hele leven heb ik
jongens verdedigd die groter waren
dan ik. Dat is nooit een probleem ge-
weest.’’

Na kerst 2015 gaf Gregory zelfs de
hoop op. ,,Ik dacht echt dat het niet
meer zou gebeuren en dat ik een
échte baan moest zoeken. Maar op 1
januari kreeg ik via Facebook een be-
richtje van een team in Australië
(Rockhampton Rockets, red.). Ze
vroegen of ik geïnteresseerd was. Ja
natuurlijk. Ik ben erheen gegaan en
heb een succesvolle periode beleefd.
En vervolgens kon ik in juni al hier
tekenen en hoefde ik me opeens
geen zorgen meer te maken. Dat was
een enorme opluchting.’’

Het seizoen van de wintercompe-
titie in Australië begint in april en
eindigt in augustus, waardoor Gre-
gory na een korte vakantie in Colo-
rado zo fit als een hoentje in Leeu-
warden aankwam. ,,In Australië kon
ik al wennen aan het basketbal zoals
het hier wordt gespeeld. Het is veel
sneller door de 24 seconden-schot-
klok. Ja, het wordt met Australië er-
bij wel een lang seizoen voor mij,
maar het zwaarste voor mij is dat ik
zo lang van huis ben. Lichamelijk
voel ik me goed. Dit is wat ik wil
doen, daar horen opofferingen ge-
woon bij. Net als toen ik geen club
had. Ik hield me van mei 2015 tot
april fit door drie keer per dag voor
mezelf te trainen. Eind december
werd het zo zwaar dat ik gestopt ben.
Gelukkig duurde dat maar een week,
toen kreeg ik dat berichtje uit Aus-
tralië en was ik weer tot op het bot
gemotiveerd. Ik wilde me zo graag
bewijzen en dat is gelukt.’’

In het Aris-kamp wordt zelfs voor-
speld dat de club na Javier Duren op-
nieuw de topscorer van de competi-
tie in huis heeft. Jordan Gregory
tempert die verwachtingen niet
meteen. ,,Ik hoop het en ik denk ook

dat mijn spel hier goed past. Ons jon-
ge team heeft nog wel wat groeipijn-
tjes, maar over een tijdje zal dat heel
anders zijn en zullen we er staan.’’

Zaterdagavond wacht al de eerste
uitdaging voor het team van coach
Klaas Stoppels. Dan komt Weert op
bezoek in het Leeuwarder Kalver-

dijkje. Gregory: ,,Dat is een must-
win. Daarna wordt het echt lastig,
want dan moeten we tegen Zwolle,
Leiden en Groningen.’’ Gregory zegt

het zonder te haperen, hij heeft
overduidelijk zijn huiswerk gedaan.
Z’n moeder had niet anders ver-
wacht.
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Aris-speler Jordan Gregory aan het elastiek tijdens een fitnesssessie met het team. FOTO HENK JAN DIJKS


