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Simpson teleurgesteld na
zwakke competitiestart Ariszwakke com
FREDERIK BIERLING

Met lede ogen zag Simpson toe hoe
de Leidse supporters in opperbeste
stemming de tribunes van de 5 Mei-
hal verlieten. ,,Leiden vierde een
feestje, dat hadden wij niet mogen
laten gebeuren.’’

In de openingsfase had Aris – spe-
lend zonder de geblesseerde Tjoe de
Paula - ook het betere van het spel.

LEIDEN Aris-coach Tom Simpson
had zich meer voorgesteld van de
start van de competitie. Zijn team
ging hard onderuit in Leiden: 113-
81.

LEIDEN 113
ARIS 81

Het team kreeg alleen geen vat op in-
ternational Worthy de Jong (topsco-
rer met 35 punten) en kon de voor-
sprong van zes punten (23-29) niet
uitbouwen. ,,We lieten de wedstrijd
opeens uit onze handen glippen’’, al-
dus Simpson.

Na een paar matige acties, zowel
verdedigend als aanvallend, nam
Leiden een voorsprong en gaf die
niet meer weg. Bij rust was het leed
nog te overzien (48-46), maar na het
derde kwart was het al over en uit
voor de Leeuwarder basketballers
(85-65). ,,Na rust waren we mentaal
niet klaar om te spelen’’, mopperde
Simpson. ,,Misschien was het team
wat geïntimideerd door Leiden.’’

Bovendien raakte Aris al vroeg in
foutenlast doordat Ryan Watkins,

competitiestar
Miles-Jackson-Cartwright en Tor-
grim Sommerfeldt tegen hun vierde
fout aanliepen en Simpson een be-
roep moest doen op de jonkies in
zijn selectie. Meteen werd pijnlijk
zichtbaar dat Aris in de breedte niet
sterk is.

Simpson verschool zich daar niet
achter. ,,We hebben een jonge ploeg
én een nieuwe ploeg. Daar moeten
we mee omgaan. Nu moeten we zor-
gen dat we er zaterdag tegen Weert
staan. Daar gaan we hard aan wer-
ken.’’ Dat duel wordt gespeeld in het
vernieuwde Kalverdijkje en op een
nieuwe houten vloer. Tenminste, als
alles meezit. Het schip dat de vloer-
delen van Amerika naar Nederland
vervoert, had volgens manager Gert
Schurer tegenwind.

tart Aris




