yc/r/*tf
EUROMITTIOHS TEAGUE

Spelverdeler N iels Foerts
breekt door bij Brussels
Dê

reguliere basketbalcompetitie zit er defini-

twee nederlagen tetief op. Brussels heeft na de twee
gen(
dr vierde plaats
devierde
beslas gelegd
sen Charleroi beslag
selegd
;elegd op de
Daarmeekanmeninde
inde
hoofdstad terugblikken op een uiterst geslaagd
parcours.ln lrwartfinale van de play-offs wachten ertwee - of driebiieenbelle - matchentegen Bergen.
Bii Brussels heeft men na hetrampzalige seizoen

2077-2018 het geweer van schouder kunnen
veranderen. Meerdere factoren hebben daarbij
een rol gespeeld. Eén daarvan is de doorbraak
van Niels Foerts. Inde eerste thuiswedstrildvan
het seizoen werd de spelverdeler nog weggespeeld door Oostende. Sindsdien kende dejongste Foerts een geweldige evolutie. Het leverde
hem terecht een nominatie op voor de titel 'Rookie van het jaar'. Daar zal hü de strijd moeten
aangaan metSeppe D'Espallier(Leuven) enTito
Case.ro (Okapi Aalstar). De Brusselaar is allerminst kansloos om de hoofdvogel af te schieten.
Coach Serge Crèvecoeur gelooft in zijn beloftevolle poulain. «Niels Foerts heeft alles in huis om
het te maken. Ondanks zlin 1m82 durft hij zelfs
te dunken. Datis hetgevolgvan zijn harde werk
optraining. Offensiefkan hij zich opzijn eenentwintigste al helemaal uitleven. Aan z[in verdediging wordt voort geschaafd. We hebben een

eigen programma ontwikkeld om hem sterker
te maken. Zijn mentaliteit is ook prima. Na de
training zal hij zelf nog extra shots voor zijn rekening nemen. De wedstrijden in de play-offs
kunnenÿoorhem een meerwaarde zijn. Ik reken
dan ook op hem in de komende wedstrljden tegenBergen.»

Meerwaarde
krijgt steun uit onverwachte
hoek. Paul Vervaeck, coach-bij l(angoeroes MeSerge Crèvecoeur

chelen,treedtzijn collega bij. «Niels Foerts heeft

vierjaar op de Topsportschool gèzqten. lk ken
diejongen voldoende en wist dat hij

e\enorm

potentieel aan talent had. Enige tijd gelede\ad
hij topsport in ziin hoofd blijkbaar wat opge§è=
ven. Hij had het moeilijk met het feit dat hû enkele selecties nietgehaaldhad. Ikbenblij dathij
ditseizoenopnieuw de kans heeftgekregen om
zich te toiren en dat hij op het terrein ondanks
zijn jeugdige leeftijd ook daadwerkelijk laat zien

dat hij al een meerwaafde. kaq ziin voor zijn
ploegmakkers.» (EVL)

