TEAM DONAR U21 Orange Lions Academy
DATUM & LOCATIE 19-10-2018
EINDUITSLAG 73- 64
Donar DTL U21 won van Orange Lions Academy
Vrijdagavond 19-10- 2018 om 21.15 druppelde Sporthal Vinkhuizen langzaam vol. Veel publiek was
op deze wedstrijd afgekomen.
Het was een leuke wedstrijd in Vinkhuizen tussen Donar DTL U21 - Orange Lions. Een weerzien
tussen oud Donar en BA RTC Noord coach Marco van den Berg en Pete Miller , Michel Houttuin, die
nu bij Donar en BA RTC Noord werken. Marco heeft praktisch alle jongens nog getraind in Groningen
en doet nu mooi werk in Amsterdam. De beide Academy opleidingen lieten zien dat er veel talent op
een goede manier werkt. Halftime 39 - 28. Na een slow start ging Donar de 1e helft aan de leiding.
Een 2e helft met veel fouten, alhoewel spelers zelf regelmatig turnovers hadden, ging er ook veel
mis door fouten die niet gecalled werden. Beide teams hadden daar overigens beide last van. Dus er
was ook weer evenwicht. Rienk Mast speelde met een kleine rugblessure en Tiemen Tijs was een
aantal dagen op reis naar Canada. Al met al werd het een leuk en spannend duel. CTO Amsterdam
begon behalve naar de ring ook beter te finishen van buiten. Bij Donar was Jeffrey Sedoc goed op
dreef en schoot 5 op 6 tweepunters en daarbij noteerde hij ook nog eens 3 driepunters. 3e kwart 5749. Donar kon niet meer afstand nemen, want de Orange Lions speelden ook goed. Beide teams
haalden een hoog niveau. Donar schoot 14 op 30 2 punters van het veld, maar ook 11 op 26
driepunters. De Orange Lions Academy speelde met veel intensiteit en pressie over het hele veld,
men kwam terug tot 65- 60. Sheyi Adetunji vergrootte het verschil naar 67-60 van de vrije worplijn.
Ook Amsterdam Lions antwoordde met een score 67-63. Verder liet Donar het niet komen.
Een paar mooie acties van Tim Hoeve en Jeffrey Sedoc maakte het verschil weer groter. Uiteindelijk
een belangrijke winst om aan de leiding te blijven in de Dutch Talent League, 6 wedstrijden op rij
gewonnen voor het Donar team. Eindstand: 73- 64

Scores : Jeffrey Sedoc 19 Tim Hoeve 14 Yoeri Hoexum 9 Jef de Vries 9 Rienk Mast 7 Reinder
Brandsma 6 Sheyi Adetunji 6 en Nathan de Vries 3

