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Herkansing voor gewezen talent
NBA-club LA Clip-
pers had hem ooit
op de korrel, maar
de Noorse basket-
baller Torgrim
Sommerfeldt
maakt pas van-
avond, als 25-jari-
ge, zijn profde-
buut. In Leiden,
met het Leeuwar-
der Aris.

T
FREDERIK BIERLING

Torgrim Sommerfeldt had als
jeugdspeler alles in zich om
een rolmodel te worden, een
waardig ambassadeur van

de basketbalsport in een land dat al-
leen geeft om voetbal en crosscoun-
try op ski’s. ,,Basketbal is een van de
mooiste en grootste sporten ter we-
reld, maar Noren geven er niks om.
Ze weten niets eens wat het is. Dat is
zo frustrerend. Verbijsterend ook.
Hopelijk ga ik goed presteren en
word ik alsnog een ambassadeur
voor de sport.’’

De ‘wat als’-vraag heeft hij zelf ook
gesteld. Meermaals. Wat als blessu-
releed hem bespaard was gebleven?

De vooruitzichten waren zo goed.
Zes jaar geleden kreeg hij de uiterst
eervolle uitnodiging om mee te
doen aan de Nike Hoop Summit, een
All-star Game tussen de beste jeugd-
spelers uit de Verenigde Staten en
hun evenknieën uit de rest van de
wereld.

Dat duel in Portland eindigde in
98-78 voor de VS. Velen uit dat team,
onder wie Tyreke Evans, DeMar De-
Rozan, Jrue Holiday, Greg Monroe,
spelen nu in de NBA, net als Serge
Ibaka die in Sommerfeldts team
speelde. De jonge Noor zelf was goed
voor 8 punten en belangrijker dan
dat: hij voelde dat hij niet onderdeed
voor de anderen.

Het geheim van zijn talent ligt be-
sloten in zijn jonge jaren. Vader Ha-
rald speelde in het nationale basket-
balteam en bracht de liefde voor de
sport over op zijn zoon. De jonge
Torgrim moest het aanvankelijk
doen met een basket in de tuin, tot-
dat zijn oom een basketbalteam op-
richtte. ,,De jongens tegen wie ik
speelde, waren altijd minstens drie
jaar ouder. Ik was lang en dun en
werd alle kanten opgesmeten. Het
was zwaar, maar het is wel goed voor
me geweest.’’

Belgisch modelBelgisch model
voor play-offs
De play-offs in de eredivisie basketbal
worden dit seizoen gespeeld volgens
het Belgische model. Slechts zes in
plaats van acht teams plaatsen zich
voor de play-offs. De nummers 1 en 2
zijn rechtstreeks geplaatst voor de
halve finales. De andere vier (nummer
3 tegen nummer 6 en 4 tegen 5)
proberen zich daarvoor te plaatsen via
een best-of-threeserie. Zowel de halve
finales als de finale wordt afgewerkt
in een best-of-sevenreeks.

Na een jaar highschool in Amerika
kwam Sommerfeldt op zijn zestien-
de op een Noorse privéschool waar
veel aan sport werd gedaan. Als lid
van het basketbalteam trainde hij als
zestienjarige twee keer per dag.
,,Daarnaast trainde ik ook nog bij
twee clubteams, een juniorenploeg
en een team uit de Noorse topdivi-
sie.’’

Sommerfeldt pauzeert even en
vervolgt dan met een geforceerd
lachje: ,,En na een tijdje kreeg ik
knieproblemen…’’

Een overduidelijk gevalletje over-
belasting. Geen van de drie coaches
had iets in de gaten. ,,En mijn vader
was te ver weg. Ik dacht alleen maar:
hoe meer ik doe, hoe beter ik word.
Ach, ik was jong en stom.’’

Aanvankelijk kon hij nog gewoon
spelen met de chronische jumpers-
knee-klachten in beide knieën. Som-
merfeldt negeerde de pijn (,,To hell
with it!’’) en bleef zich goed ontwik-
kelen. ,,Ik werd geselecteerd voor de
Nike Hoop Summit en kreeg een
beurs van Wake Forest, een van de
beste universiteiten. Ook sprak ik al
met NBA-teams die me gingen vol-
gen, met name de Clippers. Maar
toen moest ik een knieoperatie on-

‘Elke dag zag ik die
andere jongens
trainen. Ik wilde zo
graag meedoen’

dergaan. Het ene moment had ik al-
les waar ik ooit van droomde, het
volgende moment voelde alsof ik al-
les had verloren.’’

De eerste operatie was niet succes-
vol. Na de tweede volgde een derde
en opeens was er al een jaar voorbij.
Toch kreeg Sommerfeldt studie-
beurzen aangeboden van verschei-
dene collegeteams uit de NCAA. Hij
koos voor Manhattan College, een
universiteit met een goed basketbal-
programma, maar het blessureleed
hield maar aan. ,,Eigenlijk heb ik
nauwelijks een collegecarrière ge-
had.’’

Het keerpunt kwam toen artsen in
2011 besloten te gaan experimente-
ren met stamcelinjecties. ,,Ik was
een van de eerste sporters bij wie ze
dit probeerden. De eerste zes maan-
den voelde ik totaal geen verbete-

ring, maar op zeker moment be-
speurde ik vooruitgang en keerde ik
terug op het veld. Ik weet zeker dat
het door die injecties komt. De laat-
ste twee jaren heb ik geen proble-
men meer gehad. Even afkloppen,
on wood!’’

,,Ik heb bijna vier jaar niet ge-
speeld en heb vaak aan stoppen ge-
dacht. Niet alleen was het fysiek
zwaar met al die operaties, maar ook
geestelijk. Elke dag zag ik die andere
jongens trainen. Ik wilde zo graag
meedoen. Dat ik ben doorgegaan
komt doordat basketbal het enige is
waar ik altijd van heb gedroomd. Nu
ik hier in Leeuwarden ben, als pro-
fessional, voelt het alsof die dromen
alsnog uitkomen. De weg was lang,
maar ik ben er.’’

Na zijn herstel speelde Sommer-
feldt nog even voor Manhattan Col-
lege (,Dat mag geen naam hebben’’)
om vervolgens terug te keren naar
Noorwegen. Afgelopen seizoen
kwam hij uit voor de Asker Aliens.
Hij maakte zijn faam als schutter
weer waar en belangrijker: de knieën
gaven geen krimp.

Hij beseft dat hij vier belangrijke
jaren heeft verloren en dat hij fysiek
nooit meer zo goed zal zijn als in zijn

jonge jaren. ,,Dat moet ik gewoon ac-
cepteren. Ik kan er toch niks aan ver-
anderen. Ik moet een manier vinden
om ermee om te gaan. Anders spe-
len, slimmer spelen. Dit is het begin
van een nieuwe carrière. Ik kijk er
enorm naar uit.’’

De selectie
van Aris
De selectie van de Leeuwarder eredi-
visionist Aris.
Spelers:
Tjoe de Paula (33), shooting guard.
Marquise Simmons (24), powerfor-
ward. Nieuw.
Ryan Watkins (23), center. Nieuw.
Dexter Hope (21), pointguard.
Miles Jackson-Cartwright (22), point-
guard. Nieuw.
Phillip Bach (24), small forward.
Nieuw.
Jelmer Visser (18), forward.
Jesse Markusse (22), center.
Rik Pijp (22), powerforward. Nieuw.
Torgrim Sommerfeldt (25), small
forward. Nieuw.
Coach: Tom Simpson.

Aris-aanwinst Torgrim Sommerfeldt in sporthal Kalverdijkje, waar de verbouwing bijna is afgerond. FOTO HENK JAN DIJKS




