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Afschuwelijk seizoen, maar geen verloren jaar
Aris speelt vanavond voor het eerst in de geschiedenis een
play-offserie tegen het Groningse Donar. Miles Jackson-Cart-
wright van de Leeuwarder basketbalclub weigert te geloven
dat hij maandag terug kan vliegen naar Los Angeles.

D
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De supporters van Aris krij-
gen vanavond in Martini-
plaza verbale steun van
een wereldreiziger. Ra-

mon Jackson-Cartwright pakte dins-
dag in Los Angeles het vliegtuig om
zijn zoon Miles aan het werk te zien
in de play-offs. Afgaand op een eer-
der bezoek dit seizoen zal zijn aan-
wezigheid zeker niet onopgemerkt
blijven.

Jackson-Cartwright senior, af-
komstig uit St. Louis, vernoemde
zijn basketballende zoons Miles (23)
en Parker (19) naar de jazz-legendes
Miles Davis en Charlie Parker. ,,De
tweede naam van mijn broer is El-
lington, naar Duke Ellington’’, ver-
telt Aris’ pointguard Miles. Lachend:
,,Mijn zus Briana is niet vernoemd,
maar uitgerekend zij is de muzikant
van de familie; zij is een singer-
songwriter.’’

Hun ouders hebben het druk om
alle carrières te volgen. Timmert
Briana (33) als Miss Jack Davey al een
tijdje aan de weg, dit jaar brak de
jongste telg door. De universiteiten
stonden deze zomer in de rij om Par-
ker Jackson-Cartwright te contracte-
ren. Het werd Arizona. De rookie
miste op een haar na de Final Four.

,,Toch was het voor hem een ge-
weldig jaar’’, vertelt zijn oudere
broer. ,,Zo jong en dan deel uitma-
ken van een achtmans-rotatie bij
een team dat tot de top-5 van het
land behoort. Het zou een jaar wor-
den van zitten, kijken en leren, maar
hij speelde tien minuten per wed-
strijd. Ik was jaloers en tegelijk hart-
stikke blij en trots. Ik heb ’s nachts de
wekker gezet om zijn wedstrijden te
kunnen zien.’’

Tussen eind november en begin
maart had hij daar ook alle tijd voor.
Miles Jackon-Cartwright was in
grootse vorm toen hij thuis tegen
Leiden een pees in zijn pols scheurde

‘Niemand
verwacht iets van
ons, wij hebben
niks te verliezen’

en een operatie noodzakelijk bleek.
Het herstel vergde maanden. In to-
taal speelde hij slechts zestien com-
petitieduels voor Aris en daarvan
won hij er slechts vier.

Hij spreekt van een afschuwelijk
seizoen, maar van een verloren jaar
wil hij niets weten. ,,Zo voelt het niet.
Ik heb zoveel geleerd, zowel in als
buiten het veld.’’

,,Het was zwaar om terug te ko-
men en ik ben nog niet zo sterk als
voor mijn operatie, maar ik heb la-
ten zien dat ik het nog steeds kan. Ik
ben klaar voor de play-offs. Ik geloof
dat we kunnen winnen. Ik heb beide
kanten van het spectrum gezien; een
goed team dat opeens verloor en een
minder team waarmee we wonnen.
Niemand verwacht iets van ons, wij
hebben niks te verliezen.’’

Jackson-Cartwright dacht er heel
anders over toen hij in augustus
neerstreek in Leeuwarden. Hij liet
zelfs op de website van de club zet-
ten dat hij er alle vertrouwen in had
dat Aris het eerste kampioenschap
in zijn bestaan zou beleven. ,,Ik keek
naar al het talent en had er echt alle
vertrouwen’’, stelt de spelverdeler.
,,Ik ging er alleen niet vanuit dat on-
ze captain Tjoe de Paula en ikzelf ge-
blesseerd zouden raken. Bovendien:
het kan nog altijd.’’

Hij is blij dat hij eindelijk weer in
een alles-of-nietssituatie zit. Met het
team van de universiteit van Penn-
sylvania, uitkomend in de Ivy Lea-
gue, kon hij nauwelijks potten bre-
ken. Velen fronsten de wenkbrau-
wen toen hij als groot talent die keu-

ze maakte. In basketbal blinkt de
school niet uit. Jackson-Cartwright,
die ook aanbiedingen had van Har-
vard en Princeton, werd bij zijn eer-
ste bezoek verliefd op de universi-
teit, ook al stond die aan de andere
kant van het land.

,,Ik heb er geen spijt van. Pennsyl-
vania bood mij de best mogelijke op-
leiding met daarbij de kans om te
spelen op hoog niveau. Kijk, basket-
bal is eindig. Ook wist ik dat ik niet al
na een jaar naar de NBA zou gaan.’’

,,Ik werk wel hard aan die droom,
maar of ik het haal of niet, op mijn
45ste kan ik niet meer basketballen.
De combinatie studie-sport was
zwaar. Penn is geen grap. Ik ben in
vier jaar afgestudeerd en heb ook
een geweldige basketbalcarrière ge-
had. Sterker: ik kreeg zelfs de kans
om prof te worden in Europa. Daar
ben ik trots op.’’

Dat diploma geeft ook rust, stelt
Jackson-Cartwright. Hij kan zich nu
op zijn sport storten in de weten-
schap dat hij iets heeft waarop hij al-
tijd terug kan vallen. ,,Ik kan nu mijn
NBA-droom najagen.’’

Velen hebben die droom, voor
weinigen wordt die ook werkelijk-
heid. Jackson-Cartwright beseft dat,
maar heeft ook reden om te blijven
dromen. In de zomer kreeg hij met
vijf anderen een uitnodiging van de
LA Lakers voor een proeftraining.
,,Het ging ze vooral om drie grote
jongens, maar mijn schot, snelheid
en inzicht vonden ze goed. Alleen fy-
siek was ik duidelijk niet sterk ge-
noeg.’’

Voor de fragiel ogende guard
kwam dat niet als een verrassing. ,,Ik
ben mijn hele leven al dun en heb
me daardoor altijd moeten bewij-
zen. Ik wil sterker worden, zeven tot
negen kilo aan spieren erbij, maar
wel uitgesmeerd over twee of drie ja-
ren. Ik blijf hard werken en hopelijk
vragen ze me dan weer. Fingers cros-
sed.’’ Miles Jackson-Cartwright tijdens de slottraining voor het duel met Donar. ,,Ik ben mijn hele leven al dun en heb me daarom altijd moeten bewijzen.’’ FOTO HENK JAN DIJKS




