TEAM DONAR U21-Landstede Basketbal
DATUM & LOCATIE 14 september 2018
EINDUITSLAG 56-74
Een goede start voor de Groningers. Op veel plaatsten is het team gewijzigd dit jaar, o.a. door het
verlagen van de leeftijd. U24 is dit jaar U21. Een goede ontwikkeling voor het opleiden en
doorstromen van de jeugdspelers. Daan Maring , Sjoerd Koopmans en Tim de Vries zijn er niet
meer bij. Maar dat geeft weer ruimte voor jongere U18 spelers uit eigen gelederen van Donar U18
en de BA RTC Noord opleiding. Thomas van Dijk, Jim Cremer, Jef de Vries, Gijs Stams, Noah Tinga
en Bas Meinders en Nathan de Vries speelden eerder bij RTC Noord. En een goede aanvulling
kwam van B.V. Groningen; Yoeri Hoexum en Reinder Brandsma. En met een aantal ervaren DTL
spelers Sheyi Adetunji, Jeffrey Sedoc, Tiemen Tijs ten Have werd het team verder aangevuld met
Jef de Vries, terug uit Göttingen in Groningen.
Een leuk begin, gelijk opgaand 1e kwart, met 3-punters van Jef de Vries en Tiemen Tijs ten Have.
Maar ook Zwolle speelt sterk naar het bord, Nesta Agasi en heeft een pure schutter in Bart van
Schaik. Na 10 minuten 14-16. Een licht voordeel voor Donar DTL.
In het 2e kwart nam Donar afstand, de selectie is breed met 14 spelers, en Zwolle kwam niet
verder dan een 7-mans rotatie. De defense sloot goed bij Donar U21 en het kwartstand 12- 29 zegt
ook voldoende over de aanvallende capaciteiten van de Groningers. Coach Pete Miller en Stijn
Lechner, met assistent Michel Houttuin kunnen verder bouwen aan een gameplan.
Ruststand: 26-45
Het sterkste kwart van Donar was de 3e periode, slecht 12 punten tegen door Landstede Zwolle,
en zelf uitlopen naar 38- 62. Ook de spelers van de bank kunnen allen goede minuten maken. In
het laatste kwart kwam wel een beetje het verval, Zwolle trok nog een keer alles uit de kast. Coach
Edwin Luycks gaf ook opdracht om niet zo maar weg te laten spelen. En mentaal werkte dit voor
de Zwollenaren. Landstede kwam terug in het laatste kwart, maar het was te weinig om Donar nog
in gevaar te brengen.
Scores: Jef de Vries 17, Jeffrey Sedoc 14, Sheyi Adetunj 9 , Yoeri Hoexum 9, Reinder Brandsma 8 (
12 reb) , Noah Tinga 8, Tiemen Tijs ten Have 5, Nathan de Vries 3, en Thomas van Dijk 2

