BASKETBAL EUROMILLIONS LEAGUE BRUSSELS -LEUVEN BEARS - Domien
Loubry is klaar voor geladen duel

“Oppassen voor effect van trainerswissel”
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Domien Loubry: “Ik probeer de spelers rond mij beter te laten draaien.” Foto: kms

Brussel / Neder-over-Heembeek - Brussels krijgt zondag in Neder-Over-Heembeek
Leuven Bears over de vloer. Na een mislukte competitiestart wil de thuisploeg
een remonte neerzetten. Domien Loubry geldt als de Brusselse troef en is
vastberaden dat tegenover bondscoach Eddy Casteels ook te tonen.
DOMIEN LOUBRY
“ We gaan uiteraard voor vier op een rij ”

Met de komst van hekkensluiter Leuven Bears lijkt de missie voor de Brusselaars
duidelijk.
“Brussels begint met vertrouwen aan de wedstrijd na drie zeges op rij”, zegt Domien
Loubry.
“We gaan uiteraard voor vier op een rij. Het komt erop aan de supporters opnieuw
achter de ploeg te doen scharen. Twee jaar op rij stapelden we de successen op en
zat de club !n een stijgende lijn. Dit seizoen kwamen we even tot stilstand. Als we
Leuven vloeren, dan zitten we aan zes overwinningen en klimmen we verder op in het
klassement. Verliezen is absoluut geen optie.”
“Leuven klopte pas Bergen en trekt zich ongetwijfeld op aan die overwinning. We
moeten oppassen voor het effect van de trainerswissel. Je weet sowieso dat een
trainerswissel een en ander teweeg brengt. Het is koffiedik kijken hoe lang dat
effect nazindert.”
Wat veranderde er bij de opponent na de komst van bondscoach Eddy Casteels
dat plots Bergen werd geklopt?
Domien Loubry: “Vooral de inzet en de intensiteit veranderden bij Leuven. Ik denk
dat de defensie ook aangescherpt werd en de plays beter werden uitgevoerd.”
“Leuven heeft aanvallend ook wel wat kwaliteit in huis. Het klinkt misschien als een
cliché, maar toch moeten we vooral op de eigen prestatie focussen. Na een drie op
drie kwam de gedwongen rustperiode misschien wat ongelegen, maar zo konden we de
wedstrijd tegen Leuven in alle rust voorbereiden. Het betreft niet alleen een
burenstrijd, maar vooral een geladen duel van groot belang in de degradatiestrijd.”
Coach Laurent Monier legt veel druk op jouw schouders door te stellen dat jij
Brussels opnieuw op de rails zal zetten.
“Mijn seizoenstart was niet slecht, maar toen liep ik die dekselse blessure op”, aldus
Domien Loubry. “Toen ik terugkeerde, miste ik wat matchtempo en diende ik
tegelijkertijd te wennen aan een vernieuwde ploeg met Lionel Bosco en Mike Smith.
Het was aanvankelijk wat knokken, maar intussen staat de conditie op punt en keerde
het vertrouwen terug. Ik ben dus klaar om mijn steentje bij te dragen. Ik probeer de
spelers rond mij beter te laten draaien. We moeten het wel nog stellen zonder onze
aanvoerder Guy Muya die revalideert na een meniscusoperatie. We moeten niet
focussen op Eddy Casteels bij de bezoekers, maar op onze eigen prestatie.”

