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Aris gelooft in tweede kans
Miles Jackson-
Cartwright is na
maandenlange af-
wezigheid terug bij
Aris. Tegen Leiden
kon hij zijn team
zaterdag nog niet
inspireren tot
grootse daden.

ARIS 76
LEIDEN 89

H
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Het basketbalduel met Lei-
den is ruim twaalf minu-
ten oud als Miles Jackson-
Cartwright op topsnel-

heid door de vijandelijke stellingen
dringt en scoort. Zijn eerste score
sinds 22 november, toen hij – ook te-
gen Leiden - een pees in zijn rechter-
hand scheurde. Bijna vier maanden
zat hij aan de kant. ,,De meeste teams
sturen je dan naar huis’’, zegt Jack-
son-Cartwright. ,,Ik vind het echt ge-
weldig hoe Aris mij heeft gesteund.
Ik ben een gezegend mens.’’

De pijlsnelle spelverdeler kan niet
terugkijken op een geweldige ren-
tree. Hij wilde te graag. Jackson-
Cartwright is de eerste om het toe te
geven. ,,Ik ben helemaal fit, maar
mis de juiste wedstrijdvorm. Ik was
zo opgewonden voor deze wedstrijd,
ik kon er niet van slapen. Na de wed-
strijd zei Tjoe (De Paula, red.) dat de
eerste wedstrijd na zo’n lange afwe-
zigheid altijd de moeilijkste is.’’

Een extra bijkomstigheid is dat de
22-jarige Amerikaan min of meer in
een nieuw team is terechtgekomen.
Zo speelde hij nog nooit samen met
Nigel van Oostrum en Quincy Tref-
fers. ,,En in de periode voor mijn
blessure was Tjoe geblesseerd. Nu is
iedereen fit en moeten we als team
naar elkaar toe groeien.’’

Daarmee roert Jackson-Cart-
wright een heikel punt aan. Exact
een week geleden, na de nederlaag
tegen Donar, schoot teamcaptain
Tjoe de Paula verbaal uit zijn slof
toen hij de instelling van enkele me-
despelers hekelde. Vrijdag volgde

een praatsessie in de businessclub.
,,In de emotie van een wedstrijd

mag je dingen roepen’’, vindt mana-
ger Gert Schurer. De bijeenkomst
was goed, stelt hij. ,,Iedereen was en-
thousiast. We hebben ook een leuk
en talentvol team, alleen zijn we
nooit compleet geweest. Door bles-
sures is de rol van sommige spelers
groter geworden dan oorspronkelijk
de bedoeling was. Nu is het team
compleet en is het belangrijk dat ie-
dereen vanuit zijn eigen rol speelt.’’

Bij de groepsbespreking refereer-
de De Paula aan twee jaar geleden,
toen het aanvankelijk ook niet zo
lekker liep. Totdat Aris een team
werd en de finale haalde. Ryan Wat-
kins hield zijn ploegmaten voor dat
het seizoen nog niet mislukt is en
dat het team een tweede kans krijgt.

‘Door blessures is
rol van sommigen
groter geworden
dan bedoeling was’

,,Ryan heeft groot gelijk’’, stelt
Jackson-Cartwright. ,,We hebben
vijftien keer verloren, maar kunnen
nog steeds de play-offs halen. Daar
moeten we iets mee doen. Ik vond
ook dat het vandaag al beter voelde,
al zag het er misschien niet zo uit.
Maar in vorige wedstrijden scoorde
Leiden twee keer meer dan honderd
punten tegen ons.’’

Net als coach Tom Simpson zag
Jackson-Cartwright lichtpuntjes.

,,Ook al hebben we verloren en veel
fouten gemaakt, we lieten de bal
goed rond gaan en hebben op zekere
momenten ook goed verdedigd. Nu
moeten we werken aan de teamche-
mie. We doen nog steeds mee. Dat
gebeurt niet zomaar, daar moet een
reden voor zijn.’’

De hoop dat de teammeeting al
positief zou uitpakken tegen Leiden,
bleek ijdel. Aris begon niet eens
slecht, maar had de pech dat veel
schoten en lay-ups niet goed vielen.
Het team kwam van 2-11 nog wel te-
rug tot 22-23, maar het matige twee-
de kwart (13-22) brak Aris op.

Opvallend was ook weer de men-
tale labiliteit van Torgrim Sommer-
feldt. De Noor kan missers en arbi-
trale beslissingen moeilijk van zich
afzetten. Pathetisch sloeg hij een

paar keer met vlakke hand op een
stoel. Toen hij bij een time-out bleef
mopperen, had Simpson er genoeg
van en stuurde hem weg. Vredestich-
ter Jackson-Cartwright haalde hem
terug, maar Simpson bleek onver-
murwbaar. ,,Naar de kleedkamer!’’

Het duel was toen allang gespeeld.
,,Leiden is niet voor niets koploper’’,
aldus Simpson. Prangende vraag is
of de scheuren in het team zijn ge-
lijmd.

Simpson: ,,Een beetje. De beleving
was er in ieder geval. De bank moest
zelfs gaan zitten van de scheidsrech-
ters. De nederlaag is frustrerend,
maar ik heb betere dingen gezien
dan tegen Groningen. Nu gaan we
ons voorbereiden op Weert. Daar
zullen we moeten vechten om die
zesde plaats veilig te stellen.’’

Miles Jackson-Cartwright (links) scoort voor Aris tegen Leiden. FOTO HOGE NOORDEN/JAAP SCHAAF




