10 maart 2018

Crelan Okapi Aalstar 85-89 Basic-Fit Brussels
Crelan Okapi Aalstar begon niet onaardig tegen Basket Brussels en vond langs
Tofi steeds de goede optie om een 8-4 voorsprong bij elkaar te sprokkelen. De
hoofdstedelingen vochten terug en konden langs Simmons gelijke tred houden
met de ajuinen (8-8). Aalstar vond gelukkig nog meerdere scoorders. Channels
kon metbeen krachtige coast-to-coast een 12-8 voorsprong op het bord shotten.
Loubry zorgde voor foutenlast bij Okapi. Vanop de vrijworplijn verzilverde hij
18-17. Brandon Peterson kon met een tip-in voor de eerste voorsprong zorgen
voor Brussels. Dunham met de driepunter en Amis met de vrijworpen, hielden
okapi aan de leiding (23-19). VT legde vanop de vrijworplijn de 25-21 stand vast
aan het einde van het eerste kwart.
Brussels begon scherper aan het tweede kwart dan de ajuinen. Peterson en
loubry zorgden voor een 0-12 tussenspurt (25-33). Het duurde welgeteld 15
minuten vooraleer Bill Amis de tweede Aalsterse driepunter van de wedstrijd
kon scoren (28-35). Dunham kon met 4 punten op.rij milderen tot 32-38. Coach
monier greep naar de time-out (3:28). Peterson en KT Harell hielden de
Brusselaars te makkelijk aan de leiding ‘(32-42 1:28). Channels bracht Aalstar
terug aan de rust tot 37-44

Ook in het derde kwart kwam Brussels sterker uit de kleedkamer. Simmons
dolde met Troisfontaines en diepte de voorsprong verder uit naar 42-54. Aalstar
kreeg geen greep op de Brusselse verdediging. Depuydt en lichodzijewski
drukten door naar 46-60. Kellen Dunham hield de hoop hoog bij Aalstar. Met 5
punten op rij hield hijnde kloof bespeelbaar (51-60). Het mocht echter niet
baten voor Okapi. Offensief vielen de (open) shots en aan de andere kant van het
terrein leek Brussels niet te kunnen missen (51-67 2:18). Het laatste kwart
moest ingezet worden met een 56-72 achterstand.
Brandon Peterson en Simmons bleven de plak zwaaien in het Forum (58-78). Het
vierde kwart werd een maat voor niets. Okapi kon geen vuist meer maken en
onderging de wet van de sterkste zowel in aanval als verdediging (60-80). Okapi
probeerde toch nog. Troisfontaines met een driepunter en een assist
op.Chrabascz deed coach Monier naar de time-out grijpen (65-80 6:00). Aalstar
drukte door. Channels en VT brachten de achterstand terug tot 73-80 (4:20).
De eindspurt van de ajuinen leek echtervte laat te komen. Troisfontaines kon
vanop de vrijworplijn voor de 75-82 zorgen maar de tijd tikte langzaam weg. In
het Forum kan het echter spoken….en ook deze avond dus. Troisfontaines rook
bloed en met een driepunter kon hij de zwalpende bezoekers een ferme uppercut
geven (80-82 1:45). In een spannend slot kwam de thuisploeg nog dichtbij de
zege maar moest het uiteindelijk toch de zege laten aan de bezoekers (85-89).
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