BASKETBAL EUROMILLIONS LEAGUE BRUSSELS 67 - ANTWERP 61
Geëmotioneerde Domien Loubry blij met zege en 6.400 toeschouwers

“We wonnen een draak van een match”
2017.03.20 door WIM REDANT

Domien Loubry: “Deze groep is mentaal best wel sterk.” (FOTO : KOEN MERENS)

BRUSSEL - Liefst 6.400 kijkers zochten een zitje op in Paleis 12 van de
Heizel, waar ze Basic-Fit Brussels zagen zegevieren in de topper tegen
Antwerpen Giants. Voor de Brusselse Sinjoor Domien Loubry werd het een
emotionele avond na het overlijden van zijn oma.

Domien Loubry
“ Noem het gerust een ode aan mijn grootmoeder ”

Beide teams leken wat onder de indruk van de mensenzee op de tribunes?
Domien Loubry: “Er werd een toeschouwersrecord gevestigd in Brussel en misschien speelde
dat wel wat mee tijdens een zenuwslopende wedstrijd. Je voelde wel een hoge intensiteit in
een geladen wedstrijd, maar hoogstaand was het niet. De speciale omstandigheden eisten
hun tol.”
“Onze supporters waren wel ruimschoots in de meerderheid, maar we konden slechts één
keer trainen in onze occasionele thuishaven. Vooral de grote ruimte tussen de zijlijn en de
tribunes voelde vreemd aan. We wonnen in feite een draak van een match.”
“In de slotfase voelde je bij Brussels toch de intensiteit en de drang om te winnen. We
leidden haast de hele wedstrijd. De Giants raakten in de slotfase eens met één punt op
voorsprong, maar we namen het heft opnieuw in handen. We domineerden en bleven cool, wat
ons ook in de voorgaande wedstrijden geen windeieren legde.”
We zagen de emoties hoog oplaaien in de slotfase bij jou, maar ook jouw vader in de
tribune?
“Noem het gerust een ode aan mijn grootmoeder Yvonne Van Loo, de mama van mijn vader.
Zij overleed vrijdag. Mijn vader verkoos om de wedstrijd bij te wonen. In de slotfase
werden de emoties me wel even te machtig. Als die laatste korven dan binnen gaan en de
overwinning zich aftekent, komen de emoties boven.”
“Mijn grootmoeder was 87 en dat wordt dan een mooie leeftijd genoemd voor een heengaan,
maar in de familie zal ze toch sowieso een leemte nalaten. In de gegeven omstandigheden
vulde de zege me met een dubbel gevoel.”
Brussels verloor in Europa vaak nipt, terwijl het in België alle close games wint?
“Naderhand bleek dat we in de poule des doods zaten. We trokken lessen uit die nipte
nederlagen en willen volgend jaar in de Europa Cup verder doorstoten. We bewezen tegen de
Giants dat deze groep mentaal best sterk is.”
“We leerden stelselmatig wedstrijden in money time naar onze hand te zetten. Vorig jaar
verloren we vaak met minder dan vijf punten en eindigden we finaal slechts zevende na de
reguliere competitie.”
“Nu mikken we op de top vier en thuisvoordeel bij de start van de play-offs.”

