TEAM DONAR U21- New Heroes Den Bosch
DATUM & LOCATIE 14 oktober 2018 Willem Alexanderhal Groningen
EINDUITSLAG 88-62

Zondagmiddag speelde Donar U21 tegen Den Bosch. Donar was sterk in het 1e kwart. Via goed
uitgespeelde aanvallen en prima passes van Yoeri Hoexum, Jef de Vries en Sheyi Adetunji werd
Rienk Mast vrijgespeeld. 31- 18 na het 1e kwart. In het 2e kwart hetzelfde beeld, Donar was
duidelijk sterker, een goede verdediging liet maar 10 punten van de Bosschenaren tegen scoren.
Tim Hoeve en Tiemen Tijs ten Have en Gijs Stams kwamen sterk van de bank. Donar ging rusten
met 53- 28.
Den Bosch kwam na de pauze sterker terug uit de kleedkamer, en zelfs terug op 12 punten. 55- 43.
Hier was het wat coach Pete Miller betrof genoeg. De defense moest beter en in de aanval weer
meer focus op goede opties. Nathan de Vries was belangrijk in de verdediging en bracht extra
energie. Rienk Mast speelde sterk inside en ook de flow kwam weer in de aanval. Na drie keer tien
minuten 67- 48.
Donar wilde graag weer de koppositie overnemen van Apollo, dus een overwinning met duidelijke
cijfers was een must. Tim Hoeve , Sheyi , Gijs en Yoeri van de vrije worplijn maakten de nodige
punten en ook de verdediging sloot weer beter.
Al met al een regelmatige overwinning met 88- 62. Donar weer met 26 punten in de plus en gaat
samen met Apollo aan de leiding in de Dutch Talent League.
Volgende week op vrijdagavond komt het CTO team Orange Lions op bezoek in Groningen, onder
leiding van oud Donar en RTC Noord coach Marco van de Berg. Dat wordt vast een leuke
krachtmeting om 21.15 uur in Sporthal Vinkhuizen.
Scores: Rienk Mast 25, en 11 reb., Tim Hoeve 14 (5r), Yoeri Hoexum 12, Gijs Stams 9 (6r), Noah
Tinga 7, Tiemen Tijs ten Have 6, Sheyi Adetunji 6. Jef de Vries 5, Jeffrey Sedoc 5,

