TEAM DONAR U21 -Rotterdam Basketbal
DATUM & LOCATIE Zondagmiddag 2-12- 2018
EINDUITSLAG 84 – 45

Willem Alexanderhal Groningen

Donar DTL U21 – Rotterdam Basketbal
Een zeer sterk begin van Donar met Reinder Brandsma onder het bord en Yoeri Hoexum van buiten
bracht Donar in korte tijd op een 12- 2 voorsprong. Tijd voor een time-out van Rotterdam. Reinder
een steal en dunk AND one 12 punten in het 1e kwart en een steal van Sheyi Adetunji 30- 7 na het 1e
kwart.
Nathan de Vries, Tiemen Tijs en Youri gingen goed door in het 2e kwart. Donar Liep uit via 38- 20
naar 42- 26. Rotterdam deed aanvallend iets terug in het 2e kwart. Half-time 42- 26 ( 2e kwart 12-19)
In de kleedkamer hamerde coach Pete Miller op de focus voor de 2e helft. Laat de Rotterdammers
niet verder terugkomen en accent op de strakke verdediging. Dit werd erg goed uitgevoerd. De
gasten van Rotterdam maakten maar 10 punten het 3e kwart. Tegen de aanvalstrein van Donar
waren ze niet opgewassen. Donar liep uit naar 61-36 na drie keer 10 minuten. Kjeld Zuidema kwam
erg sterk van de bank( de U18 speler kreeg speeltijd) en deed het erg goed met inside post moves en
op een prima assist van Yoeri scoort hij 65- 36.
Ook in het laatste kwart maakten Tiemen Tijs en Nathan de nodige punten. In de rebound was Donar
veel sterker. Maar liefst 5 spelers raakten in de dubbele cijfers. Great team performance and nice
stats van de twee punters gingen er maar liefst 68 % raak. Zo behaalde het Donar U21 een grote
overwinning met 84- 45.
Donar gaat nog steeds aan de leiding in de competitie samen met Apollo.
Eindstand: 84- 45
Volgende week ontmoeten we de andere koploper Apollo Amsterdam in de Apollohal op vrijdag 7
december om 20.00 uur in Amsterdam. Apollo won ook vandaag met 72-104 bij Uball M21. Donar en
Amsterdam, twee teams met beide 10 gespeeld en 9 x winst. Dus dat wordt een mooi duel om plaats
#1 in de DTL.
Scores: Reinder Brandsma 22 , 8r, Yoeri Hoexum 20, Tiemen Tijs ten Have 10p , 9r, Nathan de Vries
10, Kjeld Zuidema 10, Gijs Stams 5, Sheyi Adetunji 5 en Noah Tinga 2

