
Bryant speelt al
heel zijn carrière
(20 seizoenen)
voor Los Angeles
Lakers, een NBA-

record voor
meeste seizoenen

bij één club.

Bryant staat
derde op de NBA-

topscorerslijst
aller tijden met
32.581 punten.
Kareem Abdul

Jabbar voert de
ranglijst aan met
38.387 punten,

gevolgd door Karl
Malone (36.928).

Op 23 januari 2006
maakte Bryant

tegen de Toronto
Raptors

81 punten, het op
een na hoogste
aantal in een

wedstrijd in de
historie van de

NBA. Wilt
Chamberlain

kwam in 1962 ooit
tot 100 punten

tegen de
Philadelphia

Warriors.

zeker
niet nadat
een nieuwe
blessure hem in
de voorbereiding
op het seizoen een
maandje krachttrai-
ning had ontnomen.
‘Klootzakken’, noemt
hij ze gekscherend. In
een buitengewoon
openhartige monoloog
in een eerder dit jaar
uitgebrachte documen-
taire onthulde Bryant
zijn ergste nachtmerrie.
In zijn slaap zag hij zich-
zelf de basket aanvallen,
om vervolgens, vastgezo-
gen in cement, niet van
de grond te komen. Mo-
menteel moet hij de wer-
kelijkheid als een soort-
gelijke, boze droom erva-
ren.
Op momenten doet hij in
Brooklyn denken aan zijn oude
zelf, wanneer hij een spectaculaire
lay-up maakt of een van zijn ken-
merkende tweepunters achterover-
vallend binnenschiet. Soms is er een
bemoedigend tikje op het achter-
werk van een van zijn jonge teamge-
noten. Ook dat is nieuw voor Bry-
ant: hij is een mentor in een groep
die hij typeert als een basketbal-
klasje. Het geduld van de meester
zal regelmatig op de proef worden
gesteld.
Wat zijn toekomst zal brengen? Een
beslissing heeft Bryant nog niet ge-
nomen, maar veel vragen van het
journaille dat hem overal volgt, sug-
gereren een naderend afscheid. Ge-
vraagd naar zijn huidige drijfveren,
beginnen zijn ogen te glinsteren.
Waarom hij na alle blessures en
worstelingen maar blijft doorgaan?
,,Ik houd van het spel,’’ zegt Bryant.
,,Als je ergens van houdt, ben je be-
reid ervoor door een hel te gaan.’’

saboteerden een fatsoenlijke come-
back: van de 164 wedstrijden die
zijn Lakers de afgelopen twee sei-
zoenen speelden, miste hij er 123.
De man die talloze kleinere blessu-
res voorheen op wilskracht had
overwonnen, werd ontmaskerd als
een sterveling van vlees en bloed.
Op zijn 37ste weigert Bryant, nog
altijd grootverdiener in de NBA
met een jaarsalaris van 25 miljoen
dollar, zich neer te leggen bij de be-
perkingen van zijn gestel. Conces-
sies aan zijn speelstijl? Het komt
niet in hem op. Hij blijft schieten,
gaat als in zijn beste dagen vaak
voor de moeilijkste oplossing en
negeert vrijstaande teamgenoten.
Efficiënt is hij allang niet meer. In
Brooklyn oogst hij 18 punten uit
zestien schotpogingen. Een wed-
strijd later, tijdens een nederlaag
bij de New York Knicks, heeft hij
negentien schoten nodig om het-
zelfde aantal te bereiken. Zijn La-
kers, inmiddels weggezonken in
het moeras van de NBA, zuchten
onder zijn improductiviteit.
Toen hij op 1 november, in een
thuiswedstrijd tegen de Dallas Ma-
vericks, twaalf van zijn vijftien
schotpogingen had gemist, kon ook
Bryant zijn frustratie niet meer
verbergen. ,,I freaking suck,’’ liet de
sterspeler optekenen - een uit-
spraak die hij in Brooklyn enigs-
zins nuanceert. ,,Ik probeerde
grappig te zijn.’’
Hij kan er niet omheen: zijn benen
zijn niet meer wat ze geweest zijn,

Versleten basketbalicoon
schiet pensioen tegemoet

Voor Kobe Bryant is het een on-
werkelijke ervaring. Telkens wan-
neer de megaster van de Los Ange-
les Lakers de bal in zijn handen
krijgt, klinkt er gejuich van de tri-
bunes in het New Yorkse stadsdeel
Brooklyn, waar de lokale Nets wor-
den verslagen. In Los Angeles is
Bryant niet anders gewend, maar
op vreemde bodem? Eerlijk gezegd
vindt hij het maar niks. ,,Voor mij
is vijandigheid het ultieme teken
van respect,’’ bekent de vijfvoudig
NBA-kampioen in de catacomben
van het Barclays Center, waar hij
zich na de winstpartij - de eerste
van het seizoen - loswerkt uit een

kluwen journalisten en sloffend de
uitgang opzoekt. Wie weet voor het
laatst.
Het heldenonthaal in Brooklyn
heeft veel weg van een laatste eer-
betoon, want ook het publiek moet
hebben gezien: het beste is eraf bij
Bryant, die in zijn twintigste NBA-
seizoen is verworden tot een matte
versie van de basketbalgod die hij
was. Ooit een heel aardig gelukte
kopie van Michael Jordan, zijn
grote voorbeeld. Een veelzijdige
scoringsmachine, die op een janua-
ridag in 2006 in zijn eentje het
krankzinnige aantal van 81 punten
noteerde. Tegen de Nets bereikt hij
het hetzelfde totaal, maar deze
keer vergde de productie vijf wed-
strijden.
Bryants probleem? Zijn lichaam
liet hem de afgelopen jaren in de
steek. Een afgescheurde achilles-
pees was in 2013 het startsein voor
een periode van fysieke malheur
zoals hij die nog nooit ervaren had.
Een knie- en een schouderblessure
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NEWYORK | In mogelijk zijn laatste seizoen in de NBA, is
basketbalicoon Kobe Bryant (37) geen schimmeer van de speler
die hij ooit was. Na een reeks blessures worstelt de superster van
de Los Angeles Lakers met zijn vergankelijkheid.
AD Sportwereld volgde hem afgelopen weekeinde tijdens zijn
(laatste?) bezoek aan New York.
KOEN VAN DER VELDEN
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Hetbeste
iserafbij
Bryant

Z Van de 164
wedstrijden die
zijn Lakers de
afgelopen twee
seizoenen
speelden,
miste Kobe
Bryant er 123
door blessu-
res.
FOTO AP

KobeBean
Bryant

Lengte:
1,98meter.

Gewicht:
96,2 kilogram.

Geboren op:
23 augustus
1978 in
Philadelphia
(VS).

Clubs:
Los Angeles
Lakers
(1996-nu).

Paspoort

‘Als je ergens van
houdt, ben je bereid
ervoor door een hel
te gaan’
–Kobe Bryant

NBA-kampioen met Los Angeles
Lakers (2000-2002, 2009, 2010).

waardevolste speler in de NBA-
finale (2009, 2010).

waardevolste speler in het
reguliere seizoen (2008).

All-Star (1998, 2000-2015).

Oympisch goudmet TeamUSA
(2008, 2012).

81

32.581

20

2X

2X

1X
17X


