BASIC-FIT BRUSSELS – FILOU OOSTENDE

Basic Fit Brussels

vs

Filou Oostende

Filou Oostende laat zich de zege niet ontfutselen
Oostende startte sterk aan de partij. Goeie organisatie en gretigheid in
defense zorgden halfweg het tweede kwart voor een voorsprong van 16 punten.
De Filou’s trokken die lijn na de rust aanvankelijk verder door maar zagen de
zege toch nog in gevaar komen…
Fieler schoot als een speer uit de startblokken en knalde vlot zijn driepunters
binnen. Ook Kesteloot mikte er eentje binnen (6-15) terwijl Brussels enkel op
punten van Radic kon rekenen. Loubry kwam tussen de lijnen en toonde eveneens
dat hij goed bij schot was (18-21). Schwartz verdedigde sterk en ontfutselde
zijn tegenstander tot 4 keer toe de bal waaruit BCO telkens snel kon
tegenprikken en zijn voorsprong weer kon uitdiepen (20-36). De thuisploeg liet
zich niet uit zijn lood slaan en via Robeyns en driepunters van Smith en Loubry
kon het zijn achterstand reduceren tot 10 punten aan de rust.
Ruststand: 37-47
Na de pauze leek Oostende op zijn elan verder te gaan . Djordjevic regiseerde
sterk en onder zijn impuls werd de voorsprong weer uitgebouwd (33-58).
Brussels probeerde te milderen maar Lasisi en Kesteloot reageerden met
driepunters (47-63). Naar het einde van het derde kwart ging het echter mis.
het scorebord aan Oostendse kant begon steeds meer de allures van een
kerstboom te hebben. Het regende fouten voor BCO met een hoop vrijworpen
voor thuisploeg tot gevolg (56-67). Ondanks alles kon Oostende de Brusselaars
toch nog op ruime afstand houden (58-71) maar halfweg het vierde kwart werd
coach Gjergja (die het moeilijk had met gehanteerde criteria) uitgesloten en op
een golf van adrenaline en gestuwd door zijn plubiek, knalden Loubry en Smith
hun team zowaar op voorsprong (76-73). Djordjevic herstelde tot 80-80 en na
een heel verre bom van Loubry op minder dan een minuut te gaan, leek de zege
de kustploeg alsnog te ontglippen. Djurisic werd foutief afgestopt maar scoorde
(83-82). De vrijworp voor egalisatie werd echter gemist maar in rebound kon
Mwema de winnende korf binnentikken en de verdiende punten alsnog
veiligstellen!
Eindstand: 83-84

