TEAM U21-Dutch Windmills
DATUM & LOCATIE Zondag 30 september 2018 Willem Alexanderhal
EINDUITSLAG 73-40
Zondag 30 september 2018 Willem Alexanderhal speelde het DTL team van Donar alweer de 3e
wedstrijd van dit seizoen. Tegen een nieuw team uit Dordrecht, met een aantal bekende gezichten
overgekomen van Rotterdam, coach Marvin Cossee en Ruben Blaakman. Donar begon sterk en
wist dat Dutch Windmills een kleine line-up had . Via goed uitgespeelde aanvallen en driepunters
van Sheyi Adetunji en Jef de Vries was het snel 12-2. Time-out voor de Dordtenaren en ook pech
met al twee blessures van belangrijke spelers. Eentje de knie verdraaid en Ruben Blaakman
behoorlijk door zijn enkel. Donar liep verder uit na een keihard block van Sheyi, driepunters van Jef
de Vries, en Nathan de Vies rondde af in de fastbreak. 21- 10 na het 1e kwart. In het 2e kwart liet
Donar zien dat ze goed ingespeeld raken, prima acties in de aanval van Yoeri Hoexum drived hard
naar de basket, Noah Tinga en Thomas van Dijk, via 28- 10 en een 9- 2 run liep Donar verder uit
naar 38-19 bij rust. Slechts 9 punten tegen in het 2e kwart. Halftime 38-19Al met al was het zwaar
voor Dutch Windmills met 3 blessures van belangrijke spelers. Donar moest zich volledig
concentreren op de 2e helft. Coach Pete Miller vertelde het team, dat een game 4x 10 minuten
concentratie nodig had. #7 Amin Habibi uit Dordrecht schoot een paar goede driepunters, maar
daar hebben ze bij DTL Groningen ook een paar specialisten van Jef de Vries 2/2 driepunters en
Thomas van Dijk 3/5. Kortom er bleef voldoende afstand. 55- 36 na drie keer tien minuten. Het
laatste kwart, Donar bleef scherp bij de les, maar weer 4 punten tegen deze periode. En met een
paar mooie passes van Nathan op Gijs Stams, de fastbreak met Thomas op Bas Meinders liep men
verder uit naar 30 punten. 65- 36. Jeffrey Sedoc was op dreef, 5 op 6 tweepunters en een dunk in
de fastbreak. Uiteindelijk kwam er een ruime overwinning in dit 3e duel. Donar DTL U21 won met
73- 40. En gaat met een uitstekend doelsaldo 230 voor en 159p tegen fraai aan de leiding in de DTL
competitie voor Zorg en Zekerheid Leiden en Apollo.
Scores: Jef de Vries 17, Jeffrey Sedoc 11, Yoeri Hoexum 10, Thomas van Dijk 9, Gijs Stams 6,
Tiemen Tijs ten Have 5, Nathan de Vries 4 ( 8 rebounds) , Bas Meinders 4, Sheyi Adetunji 3 ( 10
rebounds) , Noah Tinga 3, Reinder Brandsma 2( 7 rebounds)

