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Crelan Okapi Aalstar 77 – 72 Basic-Fit Brussels

Geert Segers
Verslag
Okapi begon niet onaardig in zijn eerste partij van 2018. Tofi was aanvallend
actief en met de hulp van Troisfontaines werd het 9-6. De Aalsterse defense
werkte ook naar behoren en de hoofdstedelingen moesten lastige shots nemen
die vaker doel misten dan raak waren. De eerste score van Chrabascz en de
driepunter van Troisfontaines deed Okapi de voorsprong uitbouwen tot 15-7.
Vrijworpen van Dunham en Troisfontaines zorgden voor de 10-puntenkloof (19-9).
Lichodzijewski kon nog milderen tot 19-11 na het eerste kwart.
Ook het 2de kwart begon goed voor de ajuinen. Chrabascz, bezig aan een goede
invalbeurt, zorgde voor de 21-11. Brussels begon virieler te spelen en Okapi
kende een paar mindere minuten. Harrell met de driepunter en Smith met
vrijworpen brachten Brussels terug in de wedstrijd (21-20). Aalstar kwam nog
moeilijk tot scoren. Augustas zorgde knap voor de 27-26 (2:05). Okapi spande
zijn defense terug aan. De steal en fastbreak van Vernon Taylor werd foutief
afgestopt wat tot een 4-0 tussenspurtje leidde voor de ajuinen (31-28). De
eerste score van Amis bracht de ruststand op het bord (35-30).

Okapi begon met een blockshot van Amis op Simmons. De fastbreak die daarop
volgde, werd knap afgewerkt metbeen And One van VT (38-30). Aalstar drukte
door. Geukens met de driepunter en Taylor met de jumper brachten terug een
10-puntenkloof op het bord (43-32 7:00). Okapi had de partij onder controle nu.
VT vond zijn shot terug en de driepunter van Sam Hemeleers bracht de
thuisploeg op rozen (59-39). Lichodzijewski zorgde nog voor de 57-41 aan het
einde van het derde kwart.
Brussels vocht terug in het begin van de laatste periode. Augustas en Smith
brachten de hoofdstedelingen naar een 62-52 stand. Dunham met de driepunter
en Chrabascz met de dunk op assist van Tofi zorgden voor de 64-52. Toen ook
Loubry zijn eerste bom afvuurde, werd het nog gevaarlijk. Mike Smith bracht
op,de fastbreak Brussels terug tot 66-59. De thuisploeg hield het hoofd koel
genoeg. Chrabascz zorgde met een tip-in voor de 70-61 (3:00). Olivier
Troisfontaines zorgde tenslotte voor de beslissing. Zijn 10de punt van de avond
bracht Okapi 10 punten voor met nog minder dan 2 minuten te spelen (73-63
1:41). Channels kon vanop de vrijworplijn de 77-72 eindstand vastleggen.
Aalstar start 2018 met een positieve noot en kan dit hopelijk nog lang
doortrekken…
Hans Rombaut

