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Domien Loubry: “We vergooiden het voor de rust”
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Brussel / Neder-over-Heembeek - Domien Loubry vierde een sterke rentree,
maar ook de Brusselse sterkhouder kon een nieuwe nederlaag in de
Spiroudôme niet afwenden. Brussels miste compleet zijn start en kon dat
niet meer rechtzetten na rust.
DOMIEN LOUBRY
“Ik werkte tijdens mijn revalidatie vooral op afwerking”

Domien Loubruy: “Het werd helaas een nieuwe nederlaag, al had dat uiteraard
ook te maken met Charleroi dat thuis speelde en daar een reputatie geniet. We
stonden voor het eerst compleet met alle versterkingen en voorheen
geblesseerde spelers er opnieuw bij. We vergooiden het vooral voor de rust.”
“In de tweede helft vlotte het wel. Indien we dat niveau 40 minuten lang
ontwikkelen, liggen er nog vele overwinningen in het verschiet. Met vlagen gaven
we blijk van een enorm potentieel, maar het ontbrak nog aan regelmaat, niet
onlogisch omdat deze ploeg nauwelijks in een volledige samenstelling samen
trainde.”
“Ik ken uiteraard Lionel Bosco, we speelden ooit samen bij Gent. Dat is intussen
wel een eeuwigheid geleden. We hebben nood aan een zegereeks.”

Shooting
“Tijdens mijn revalidatie kon ik niet op conditie trainen, ik mocht lopen noch
fietsen. Ik werkte vooral op afwerking. Ik kreeg daarbij vaak de hulp van
ploegmaats. Vrijdag profiteerde ik duidelijk van de vele trainingen op shooting.”
“Het is positief dat we na rust terugvochten. We naderden tot op acht punten
toen een driepunter van Guy Muya op de ring stuiterde. Toen volgden enkele
missers en Charleroi liep opnieuw uit. We beschikken offensief over een rijk
amalgaam van offensieve lijnen, waar we meer gebruik moeten van maken.”
“Ik vind het ontzettend jammer voor onze coach Laurent Monnier. Je ziet dat
hij geweldig afziet bij elke nederlaag en vooral van die rode lantaarn. Hij kende
de pech dat enkele nieuwkomers fors tegenvielen. Onze coach doet er alles aan
en treft geen schuld, maar vooralsnog werd hij niet beloond.”
“Gelukkig beschikt Brussels over een bestuur dat stabiliteit predikt en zowel de
coach als de spelersgroep de tijd gunt om op de rails te geraken. Dat moeten we
nu ook wel eens gaan doen.”

