BASKETBAL EUROMILLIONS LEAGUE BRUSSELS BASKET
Lionel Bosco neemt definitief afscheid in Brussel

“Misschien was dit wel mijn laatste match”
30/05/2018 door WIM REDANT

Lionel Bosco gaat voorbij Mihailovic: “De enige zekerheid is dat ik Brussels verlaat.” Foto: koen merens

Brussel / Neder-over-Heembeek - Zoals gevreesd bleek Brussels ook in de
thuishaven in Neder-Over-Heembeek geen partij voor Oostende, dat vlotjes
doorstootte naar de halve finale. Voor de kleine pointguard Lionel Bosco (36)
was het zijn laatste wedstrijd in Brusselse kleuren.
LIONEL BOSCO
“ Mijn papa is nog steeds mijn manager ”

Optimisten stipten aan dat Brussels toch een kwartier lang Oostende het vuur aan de
schenen legde. Een ontspannen ogende Lionel Bosco kon er best om lachen.
“In het eerste kwart toonden we ons telkens de evenknie van Oostende. We bleven
maandag dertien minuten lang langszij, maar dat bleek zowat het breekpunt. We wisten
vooraf dat we voor een ongelijke strijd stonden indien Oostende 40 minuten lang zijn
topniveau zou halen.”
“Oostende verloor drie matchen op rij in de reguliere competitie, waardoor bij zowat
alle basketballiefhebbers van België de hoop begon te smeulen dat na zes landstitels op
rij de Oostendse hegemonie doorbroken zou worden. In onze onderlinge confrontaties
bleek al snel dat het niet Brussels is dat een oppermachtig Oostende van zijn voetstuk
zal halen. Oostende pakt uit met elf tot twaalf volwaardige toppers, zodat Dario
Gjergja doorlopend kan roteren zonder de ploeg ook maar een greintje te verzwakken.”
Veel laagten
Lionel Bosco debuteerde dertien jaar geleden op het hoogste vlak bij Atomia Brussels
en hield zich ondanks zijn kleine gestalte van nauwelijks 1m80 jarenlang staande, terwijl
hij ook deel uit maakte van de Belgian Lions. Half november werd hij opgevist door
Brussels nadat hij bij Bergen geen nieuw contract kreeg.
“We beleefden een moeilijk seizoen. Brussels voerde tijdens het seizoen meerdere
spelerswissels door en dat komt de automatismen uiteraard niet ten goede.”
“Zelf werd ik wel vlot ingepast. Jongens als Domien Loubry, Aleksander Lichodzijewski
en Mike Smith ken ik al jaren, waardoor we elkaar snel vonden op het terrein. Het werd
een seizoen met hoogten en vooral veel laagten. Een gebrek aan regelmaat liep als een
rode draad door het seizoen.”
Lionel Bosco sluit overigens niet uit dat hij maandag zijn laatste officiële wedstrijd
speelde. “De enige zekerheid is dat ik Brussels verlaat. Mijn papa is na vijftien jaar nog
steeds mijn manager en weet dat enkel een interessant project me nog langer op het
terrein kan houden.”
“Ook het buitenland is geen optie meer, want de kindjes krijgen eindelijk voorrang op
het basketbal. Als 20-jarige ligt dat uiteraard anders, maar in september blaas ik 37
kaarsjes uit.”
“Ik zal elk voorstel niet zomaar aanvaarden om nog een extra jaar te kunnen spelen. Ik
speel nog steeds dolgraag, maar het totaalplaatje moet kloppen.”

