TEAM DONAR U21 BAL-Donar U21
DATUM & LOCATIE Vrijdagavond 2 november, 20.00 uur in Weert
EINDUITSLAG 82- 81 (na overtime)
BAL – Donar DTL U21
Einduitslag : 82- 81
Donar U21 leed vrijdag de eerste nederlaag van dit seizoen. In Weert met miniem verschil verloren
van Basketbal Academie Limburg, na verlenging. In de normale tijd werd het 71- 71.
In de 1e helft spelen beide teams met hun sterkst mogelijke line-up. Het was een spannende pot.
Beide teams hebben jongens in de opstelling die minuten maken in de DBL. Het beloofde om een
mooie partij te worden op hoog niveau.
De wedstrijd gaat gelijk op. Weert kwam makkelijk tot scoren achter de driepuntslijn. Donar had
aanvallend ook voldoende scorend vermogen. Het is maar 1 punt verschil na 10 minuten spelen.
21- 20
In het 2e kwart bleef Weert on fire van achter de 3 puntslijn. Donar had moeite om de rebounds te
controleren, daardoor stond de thuisploeg bij rust een 7 punten voor. Half time: 42- 35
In de 2e helft was het zaak om de zaken aan te scherpen. Pete Miller en Stijn Lechner kwamen met
een gameplan, waarbij de defense de driepunters van Weert onder controle moest krijgen. Dat
had effect. Donar knokt zichzelf terug in de wedstrijd. Na een hard bevochten 3e kwart staan we
weer vrijwel gelijk. Yoeri Hoexum en Rienk Mast maakten belangrijke punten en het verschil werd
steeds kleiner, met zelf een kleine voorsprong via 45- 45 Scores van Rienk Mast en Yoeri zetten
Donar op voorsprong 47- 53 na 3x tien minuten.
Het 4e kwart moest bepalen wie de winnaar zou worden. Weert kwam in het laatste kwart snel
langszij via scores van Wietze Nossek en Elay. Terug op 57- 57.
Beide teams spelen met hoge intensiteit. Aanvallend bereikte men een hoog niveau van beide
kanten. Toch lukte het Donar met een tweetal clutch 3tjes en mooie snelle scores een gaatje te
slaan van 6 punten met nog 1,5 minuut op de klok. Time-out Weert. In de slotfase kwam Donar
door wat ongelukkigheden minder makkelijk tot scoren. Ondertussen antwoordde Weert met
twee 3 punters. Gelijkspel met nog een paar seconden te gaan. Donar kreeg de laatste aanval,
maar een laatste schot ging er niet in Na 4x 10 minuten : 71- 71. Deze wedstrijd zou beslist
worden via overtime. Het bleef gelijk opgaan in overtime. Beide teams streden met volle
overtuiging voor de overwinning. Uiteindelijk stond Donar 79- 81, 2 punten voor als men met nog
20 sec op de klok de verdedigende rebound pakte . Het plan was de klok uit dribbelen. Helaas
lukte het Weert nog om de bal weg te tikken en een lay-up te scoren voor gelijkspel, 81- 81( Met
nog 6 sec. op de klok) . Hoewel het leek dat de steal van Weert niet geheel reglementair was, kon
men toch doorgaan.
Daarna in de laatste seconden kreeg Donar een technische fout. Weert kon met 1 vrije worp de
overtime in hun voordeel beslissen 82- 81. We hadden nog een laatste kans van 2 meter achter de
3 lijn maar die wilde er niet in, maar helaas een zeer lastig schot.
BAL pakte de winst in een zwaarbevochten strijd. Einduitslag : 82- 81
Scores: Rienk Mast 36, Jeffrey Sedoc 10, Reiner Brandsma 8, Tim Hoeve 8, Yoeri Hoexum 6, Sheyi
Adetunji 4, , Nathan de Vries 4, Gijs Stams 3
Volgende week. De wedstrijd van a.s. vrijdag 9 november tegen ZZ Leiden U21 gaat niet door.
Sporthal Vinkhuizen blijkt niet beschikbaar te zijn i.v.m. andere sportactiviteiten. Nieuwe datum
tegen Leiden volgt z.s.m.

