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Bloedstollend tot het einde
fFi,e.

88-87

BRUS$ELS

OKAPIAALSTAR

Brussels en Okapi Aalstar hebben gisteren propaganda gemaakt voor het
basketbal. De Oost-Vlamingen leken de match lange tijd onder controle te
hebben, maar uiteindelijk moest een verlenging uitsluitsel brengen. ln die
extra vijf minuten haalde de thuisploeg het finaal met 88-82
EBIKVANDEWEYER

Een bomvol Vorst Nationaal zorgde

geruststellend.

meteen voor een zelden geziene

Caleb

sfeer op en naast het yeld. Kevin Borlée gaf de opworp. Na twintig secon-

den lukte Caleb Walker de eerste

Walkerwas met negen punten
de enige die in de eerste helft zijn
normale niveau haalde. «We maakten het onszelf moeililk», aldus Wal-

korf. Het was het signaal voor het publiek om massaal teddyberen op het
terrein te gooien. «Het was best een
gef zicht. Plots was het parket helemaal bezaaid met speelgoed. Het kaderde in een actie van de club om
kansarme kinderen in deze warme
kerstdagen een duwtje in de rug te
geven. Met zijn allen hebben we in
geen tiid hetvel{ weervrij gemaakt.»
Ivica Radic was de man van het openingsmoment. Hij scoorde snel üijf
punten en zorgde voor de 11-3-opener. De bezoekers bekwamen echter
van de kleine opdofferen namen het
initiatief over van dê thuisploeg. De

ker. «Aanvankelijk hadden we de

3D-?raststand was niet bepaald

(78-78).

match in handen, maar plots leek de
korf dichtgespijkerd. Defensief waren we niet bij de les en Aalstar lul«e
enkele te eenvoudige inleggers. Beraadslaging tijdens de rust was noodzakelijk.»
Na de pauze kende Brussels andermaal door toedoen van Caleb Walker
een heropleving. De ploeg bleef echter lange tijd op een achttal punten
hangen. De inbrengvan Loubry deed
de thuisploeg bij 65-67 weer helemaal meespelen. De slotfase werd

enorm boeiend. Smith zorgde met
twee driepunters voor de verlenging

Æl-

ffi
ln de extra tijd had lvica Radic (1.) een'belangrijk
aandeel in de zege van Brussels. rotoTresignie

Walker bleef uitblinken. «Net zoals

lijk maken, maar we hielden het

in de de heenmatch moesten we een
verlenging afiryerken. Het werd een
zenuwslopend slot, maar uiteindelijk haalden we het op karakter. We
kunnen met een goed gevoel de winterstop in. Okapi bleef het ons moei-

hoofd koel. In de extra tild had Radic
een belangrijk aandeel in oîzezege.
Op de beslissende momenten scoorden we enkele punten die echt het
verschil hebben gemaakt», besluit
Walker-

