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Jeremy Simmons: “Ik voel me hier als een vis in het water.” Foto: koen merens

Brussel / Neder-over-Heembeek - In het Aalsterse Forum won Brussels
verrassend. De 2m04 grote en 105 kog zware center Jeremy Simmons tekende
voor 24 punten, vier rebounds en twee assists en ontpopte zich tot de
matchwinnaar.
JEREMY SIMMONS
“ Opboksen tegen Tofi was een uitdaging ”

Brussels verloor vorige week met één punt verschil tegen Charleroi. In Aalst
bleven de Brusselaars overeind.
Jeremy Simmons: “We boekten een gouden zege in de strijd om de play-offs. We
lagen erop gebrand om ons te bewijzen tegen een sterke tegenstrever als Okapi.
We bereidden ons voor op een sterke Aalsterse start. Het was stevig bikkelen in
de defensie, maar met een 25-21-achterstand hielden we ons staande.”
“Toen zetten we een schitterende 0-14 neer. In Aalst ben je evenwel nooit klaar.
We liepen 20 punten uit, maar nog kregen we het moeilijk. We wonnen de
wedstrijd in defensie en dankzij enkele sleutelmomenten met Aleksander
Lochodzijewski in de hoofdrol.”

Driepunters
“Tegen Charleroi hadden we nooit mogen verliezen. In Aalst vlogen de
driepunters ons plots om de oren. Deze keer hielden we het hoofd koel. Met
deze zege tanken we veel vertrouwen. Het was leuk dat ik mijn stempel zo kon
drukken. Ik kreeg ook de steun van de maats. We boekten in de Fiba Eurocup
slechts drie zeges, maar in die competitie deden we wel aan de teambuilding en
kweekten we ervaring, waar we nu de vruchten van plukten. Tegen Charleroi
verloren we twee keer met één punt verschil, in Aalst wonnen we. We leverden
het bewijs dat we tegen iedereen kunnen winnen.”
“Ik ben aan mijn tweede seizoen bezig bij Brussels en voel me hier als een vis in
het water. Veel hangt af van de mentale instelling. Tegen Aalstar bewezen we
wat een goede mind set teweeg kan brengen. Opboksen tegen een kolos als John
Tofi was een uitdaging, maar ik doorstond de clash.”
“Brussels is een enorm familiale club. De mensen springen hier om je te helpen
wanneer je om een dienst vraagt. Het niveau van de Belgische competitie vind ik
best goed. Tegen geen enkele tegenstrever ben je bij voorbaat gewonnen. Voor
de play-offs wordt het dan ook knokken.”

