EUROMILLIONS LEAGUE

Domien Loubry
velt Leuvenaars
BRUSSELS-LEUVENBEARE 83-65
Brussels heeft gisteren sportieve weerwraak genomen op Leuven Bears. Donderdag werd er nog verloren na twee
verlengingen. Drie dagen later werd er
na een knappe partii,ümi5 rnet 83-65 gewonnen. Beide coaches wezen na afloop
Domien Loubry aan als grote uitblinker.
Terecht. Naast twaalf punten deelde hii
nog eens zes assists uit.
De heenwedstrijd wos bijzonder sponnend. No de reguliere veertig minuten
stonden de bordjesin evenwicht. Amin
Stevens wqs toen de bepolende speler,
«We hodden de motch nochtons in honden. ln het lootste quorter moesten we een

9-0 slikken, wot de tegenstondertoeliet
omweerin de motchte komen. De eerste
verlenging wos een dubbeltje op zijn kont.
ln detweedeverlenging kwomen we in
foutenlclst en moesten we olsnog het onderspit delven (90-83).»
Cisteren leek het scenorio hetzelfde te
worden. Op vijf minuten von het einde

stond Brussels ondermool tien punten
voor. Dit keer kon de kloof wel verder worden uitgebouwd. Cooch Serge Crèvecoeur
hqd terecht een pluim voor Guy Muyo en
voorol Domien Loubry. <<lk ben tevreden
over de tweede portij. Zowel defensief qls

offensief klopte hetplootje. De lootsteweken stoqt onze verdediging de meeste tegenstonder steeds minder don zeventig
puntentoe:dot is primo. GuyMuyo kon
Robertson in detweede helftvolledig uit
de wedstrijd houden. Meteen werd Beqrs
vleugellom gemookt.Aonvqllend zog ik
een vlotte bolcirculotie. We goven 23 ossists. lk hoef er geen tekening bij te moken
dot Domien Loubryopdotvlokeen belongrijkoondeel hod in ons spel. Ook op
hetvlokvqn driepunters (10 op 17, red.)zot
hetgoed.»>
ls Brussels kloor voor de ploy-offs? Serge
Crèvecoeur legt een onder qccent. <<We
moeten eerst nog twee motchen spelen tegen Chorleroi. Don zullenwe posweten op
we kloorzijnvoor de eindronde. lk mool er
niet om of we derde of vierdewordenr lkwil
in de komendewedstrijden gewoon hetzelfde spel zien ols dotgene de supporters

gisteren tegen Leuven te zien krijgen. Dot
wos het betere Brussels.»» (EVI)

