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tephen Curry plaatst zijn rech-
tervoet op een klapstoeltje en 
strikt de veters van zijn geel-
zwarte, naar hem vernoemde 
basketbalschoen. Om hem heen 

kijken tientallen belangstellenden – jour-
nalisten, toeschouwers en cameramensen 
– hem op gepaste afstand zwijgend en 
nauwlettend op de vingers, alsof de spel-
verdeler van de Golden State Warriors aan 
de rand van de parketvloer geen alledaags 
ritueel, maar een nog nooit vertoonde goo-
cheltruc uitvoert. Gebruikt hij de bovenste 
gaatjes? Legt hij een dubbele knoop? In de 
Curry Show, die op deze decemberavond 
New York aandoet, is geen detail onbe-
langrijk genoeg om te negeren.

Wie slim is, komt vroeg. In Brooklyn, 
waar de basketballers van de thuisspelen-
de Nets vanavond bij voorbaat genoegen 
moeten nemen met een bijrol, heeft men 
het begrepen, zoals men het overal waar 
de Warriors komen begrijpt. Anderhalf 
uur voor de tip-off is het Barclays Center, 
waar laatkomen normaliter de mode is, 
al voor ongeveer een vijfde deel gevuld. 
Doorgewinterde journalisten melden zich 
als bakvissen bij de zijlijn, hun mobieltjes 
in de aanslag. Het is zover. Curry begint 
aan zijn warming-up, een tafereel dat 
door de Wall Street Journal vergeleken 
werd met een soundcheck van The Rol-
ling Stones. De onwaarschijnlijke rockster 
van de NBA – 1.90 meter groot, 86 kilo 

zwaar, 28 jaar 
oud en 100 procent 
aaibaar – spant zijn 
snaren. Het is verplichte 
kost voor de liefhebber. 

In twintig minuten kickstart 
Curry zijn motor met een vastomlijn-
de reeks dribbels, waarbij twee ballen 
als jojo’s telkens weer zijn handpalmen 
weten te vinden, eenhandige boogbal-
len – zijn wolkenkrabbers die het plafond 
bijkans schampen – en afstandsbommen 
die met een griezelige vanzelfsprekend-
heid raakploffen, ongeacht de plek van 
lancering. Het is Curry die zijn wapens 
poetst, het blinkende arsenaal waarmee 
hij de NBA dit seizoen als een eenmans-
revolte op de knieën kreeg.

Kampioen is hij al, de man uit North-
Carolina, als zoon van een verdienstelijk 
profbasketballer, schutter Dell, grootge-
bracht in het wereldje dat nu het zijne 
is. In de finale van vorig jaar versloegen 
zijn Warriors de Cleveland Cavaliers van 
LeBron James, het reuzenkind dat bij het 
ontluiken van het tijdperk-Curry voor het 
eerst sinds zijn schooldagen de koelte van 
schaduw ervaart, hem uitgerekend gebo-
den door een postuur dat nauwelijks de 
helft van het zijne behelst. 

2015 was onbetwist Het Jaar van Cur-
ry: de nummer 30 van Golden State werd 
verkozen tot waardevolste speler van de 
NBA, won het kampioenschap, speelde 

Hoe basketbalrevolutionair Stephen 
Curry en de historisch goede Golden State 
Warriors de NBA naar hun hand zetten.
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in de zomer een rondje golf met presi-
dent Obama (de inzet: 1 dollar) en zag 
hoe zijn tweejarige dochter Riley na een 
spontaan optreden bij een persconferen-

tie (papa moest niet zoveel praten) uit-
groeide tot nationale knuffelpeuter. 
Nee, beter ging het niet worden. 

Of toch?
De kritiek knaagde. Hardop zei 
men het niet, maar wat som-

mige kenners insinueerden 
was duidelijk: de Warriors, 
hoe dominant ook, hadden 
het kampioenschap op een 
zilveren dienblad aan-
gereikt gekregen. Waar 
andere kanshebbers 
kampten met cruciale 
blessuregevallen, bleef 
de ploeg uit Oakland 
vrij van fysieke mal-
heur. Konden zij het 
helpen? De favorie-
tenrol voor het nieuwe 
seizoen moesten de 
kampioenen delen met 

de San Antonio Spurs en de Cleveland 
Cavaliers – nu wél fit, en een ervaring 
rijker.

Maar lang duurde het niet voor de door 
critici geplaatste vraagtekens verdwenen, 
opgeslokt als ze werden door een ontke-
tende, blauw-gele tsunami die het land 
vanaf de westelijke Bay Area overspoelde. 
De beste competitiestart in de historie 
van de NBA – 24 overwinningen op rij, 
waaronder een eenvoudige 114-98 in 
Brooklyn – vormde de opmaat voor een 
seizoen dat (bij het ter perse gaan) op 
weg is het recordjaar van Michael Jordan 
en zijn Chicago Bulls (1995-1996) uit de 
geschiedenisboeken te wissen – de magi-
sche grens van 73 winstpartijen is aan de 
vooravond van de play-offs in zicht. 

De puzzelstukjes die vorig jaar samen-
vielen, zijn dit seizoen stevig aan elkaar 
gelijmd: alleskunner en praatjesmaker 
Draymond Green zorgt voor samenhang 
en bravoure, Aussie Andrew Bogut is 
de uitsmijter, Andre Iguodala de over-
gekwalificeerde leider van een ijzer-
sterke bank en de immer stoïcijnse Klay 
Thompson de op een na beste schutter 
van de NBA – uiteraard na Curry, het 
kersje op de taart. Altijd maar noncha-
lant kauwend op zijn mondstukje speelde 

hij dit seizoen met de wetten van het 
Amerikaanse basketbal, waarin kracht 
steeds meer plaatsmaakt voor behendig-
heid en schotvaardigheid. Eigenhandig 
versnelde Curry, de behendigste en 
schotvaardigste van allemaal, de 
gedaantewisseling van zijn 
sport. Voor de tweede 
keer verpulverde hij 
zijn eigen record van 
meeste driepunters 
in een seizoen, ter-
wijl hij zijn sco-
ringsgemiddelde 
met zeven pun-
ten opschroefde. 
Schieten doet hij 
in 0,4 seconden, 
zo werd eens 
gemeten – off the 
dribble of uit stil-
stand, het maakt hem 
niet uit. Afstand? Voor 
Curry is het een relatief 
begrip. Vanaf zo’n anderhalve 
meter achter de driepuntslijn is hij 
efficiënter dan sommige van zijn col-
lega’s op een paar stappen van de basket, 
zo bewijzen de statistieken. Ja, ze zijn 
maar moeilijk te bevatten. Zo moesten de 
fabrikanten van computerspel NBA 2K16 
gaandeweg het seizoen schoorvoetend 
toegeven dat hun virtuele Curry te wen-
sen overliet. De echte schoot beter. 

Behalve bewondering oogstte de speel-
stijl van Curry – onorthodox en zonder 
precedent – dit jaar een bescheiden por-
tie weerstand. Of was het onbegrip dat 
enkele oud-spelers in februari verleidde 
hun scepsis te uiten? In hun tijd werd 
beter verdedigd, mochten scheidsrech-
ters meer toelaten en zou Curry nooit de 
ruimte hebben gekregen om zijn projec-
tielen uit de pols te schudden. Andere 
veteranen klopten zich met terugwer-
kende kracht op de borst: hun team uit 
de jaren 80 of 90 zou wel raad hebben 
geweten met de huidige Warriors. O ja, 
reken maar. 

In de eerstvolgende uitwedstrijd in 
Oklahoma antwoordde de geïrriteerde 
Curry met een driepunter in de slotzoe-
mer van de verlenging, afgevuurd vanaf 
een meter of tien. Geen verdediger uit 

welk tijdperk dan ook had zijn schot 
kunnen stoppen, daar was 

iedereen het over eens. 
Uit het verleden bleef 

het sindsdien stil.
Kijk ze eens 
dansen, lachen 
en geinen, de 
vrienden voor 
het basketballe-
ven, op weg naar 
weer een nieuwe 
triomf. Goed, 
als chronische 

winnaars hebben 
de Warriors mak-

kelijk praten, maar 
toch, het is misschien 

wel het belangrijkste 
ingrediënt in hun succes: ple-

zier. In het kader van luchtigheid, 
en wellicht uitdaging, hanteert coach 
en oud-speler Steve Kerr een boetepot 
waarvan de inhoud zo nu en dan met 
een schot vanaf de middenlijn kan wor-
den verdiend. Iedereen mag meedoen, 
van ballenjongens tot assistent-coaches. 
Iedereen behalve Curry, natuurlijk. Het 
zou niet eerlijk zijn.

Ook de man die op verzoek van de New 
York Times geanalyseerd werd door bal-
letdansers – ‘er zit muziek in de manier 
waarop hij beweegt’ – geniet van elk 
moment, weet dondersgoed dat succes 
in de NBA niet vanzelfsprekend is, en al 
zeker niet onbeperkt houdbaar. Aan het 
begin van zijn carrière kampte hij met 
zwakke enkels. Bij elk briesje zwikten ze 
om. Ontdaan van zijn enkelproblemen 
ontpopte hij zich de laatste jaren tot de 
beste schutter in de geschiedenis van het 
basketbal, wiens scores door ploeggeno-
ten gevierd worden nog voordat de bal 
het netje geraakt heeft. Het is het Curry-
effect. Supporters van de tegenstander 
grijpen naar hun hoofd terwijl de bal nog 
in de lucht is, wetende welk onheil hen 
te wachten staat. Een paar rake ballen 
achter elkaar en het besef is bijna angst-
aanjagend. Er zullen er meer volgen. De 
wapens zijn getrokken. Curry is warm. 

NBA BASKETBAL 
ZONDAG, ZIGGO SPORT, 11.00 UUR

Verslag van de eerste play-offwedstrijden  
van de National Basketball Association. 
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