TEAM DONAR U21 Harlemlakers
DATUM & LOCATIE Vrijdag 26 oktober 2018, Sporthal Vinkhuizen
EINDUITSLAG 74- 49

Donar DTL U21 speelde alweer laat op de vrijdagavond in Sporthal Vinkhuizen. Tegen Harlemlakers
de nummer vier uit de Dutch Talent League. Het was ook één van de lastigste tegenstanders tot
dusver. Na een licht voordeel in het 1e kwart 21- 13, en een iets grotere voorsprong aan het einde
van de 2e periode: 33- 23.
Donar ging met 10 punten aan de leiding, maar de wedstrijd was nog niet gedaan. Tim Hoeve
speelde een prima eerste helft en pakte als grote pointguard ook maar liefst 8 rebounds in de 1e
helft. Verder liep het af en toe een beetje stroef bij de thuisploeg.
Halftime: 33- 23
Harlemlakers zag ook nog kans in het 3e kwart tot 1 punt terug te komen, dat gebeurde al in de
eerste minuten van de 2e helft. Idir Bourjouane , de kleine guard van Harlemlakers ging regelmatig
door de verdediging en scoorde te gemakkelijk tegen de lange Groningers. Via een 2- 11 run van
de Amsterdammers werd het 35- 34.
Toen ging Donar DTL weer sterker spelen in de aanval en de verdediging werd aangescherpt. Tim
Hoeve, Yoeri Hoexum en Jeffrey Sedoc maakten belangrijke punten. En in de rebound was men
sterker met Reinder Brandsma en Rienk Mast onder de borden. Een tussensprint bracht Donar
weer op 51- 37 na drie keer tien minuten .
De basis was weer eens de defense bij Donar, en uiteindelijk kwam de tegenstander niet verder
dan 49 punten. Vanuit een strakke verdediging pakten Sheyi Adetunji en Jeffrey Sedoc mooie
steals, zij konden het balbezit afronden met een aantal fraaie dunks.
Deze wedstrijd werd gewonnen met 74- 49 tegen een leuke tegenstander uit Amsterdam. Met
twee spelers die een prima double-double behaalden; Tim Hoeve 17 punten en 13 rebounds,
Reinder Brandsma 13p en 10r.
Scores: Tim Hoeve 17, Reinder Brandsma 13, Sheyi Adetunji 12, Jeffrey Sedoc 11, Yoeri Hoexum 8,
Noah Tinga 5, Rienk Mast 4p en 8 rebounds, Nathan de Vries 4

