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Apollo – Donar U21
Afgelopen weekend was er een belangrijke DTL wedstrijd om de eerste plaats in de competitie.
Apollo (nr. 2) kwam thuis in actie tegen Donar(nr. 1). En Donar wilde wel graag laten zien waarom ze
nu op de eerste plaats staan. Donar startte met Sheyi Adetunji, Tim Hoeve, Reinder Brandsma, Rienk
Mast en Jef de Vries. De verdediging werkte weer goed, en aanvallend werd door goed spel een
voorsprong genomen in het 1e kwart, 16- 28. Rienk Mast speelde sterk onder het bord en Sheyi en
Jeffrey Sedoc waren foutloos van buiten, waarbij Jeffrey 4 op 4 driepunters schoot in de 1e helft.
Ook in het 2e kwart bleef Donar de sterkere ploeg. Als team had het vele wapens, het kwartstand 1820 gaf aan dat de Groningers sterk speelden in de Apollohal. Ruststand 34- 48
Er was volop vertrouwen in een goede afloop, Pete Miller sprak in de kleedkamer ook rustig en met
overtuiging dat het team goed speelde. En dat Apollo waarschijnlijk ook iets terug zou doen. Dat
gebeurde ook meteen aan het begin van het 3e kwart. Apollo viel de basket sterk aan, Donar had
even een zwakke periode in de aanval. En via 38- 50, werd het snel 50- 55, Sheyi en Rienk Mast met
een driepunter bleven nog wel scoren, maar verder had het Donar team moeite om de basket te
vinden. Een time-out was nodig om de zaken goed door te praten. Apollo speelde even hun sterkste
spel, bij Donar was er aanvallend onrust. Daarna pakte Donar de draad weer goed op met sterk
aanvallend teamspel, Apollo bleef hangen op zo’n 7 punten. 50- 57 en 56- 63. Daarna kon Donar
weer meer afstand nemen met prima scores van Jef de Vries, Reinder Brandsma onder het bord
speelde Rienk Mast zeer solide met een double-double 18p en 12 reb.
Ondanks dat er even meer spanning kwam 58- 67 aan het eind van het 3e kwart was Donar vanavond
echt goed bij de les. Zeer geconcentreerd en met veel kwaliteit laat dit team dat ze terecht aan de
leiding gaan in de DTL.
In het laatste kwart kwamen de Amsterdammers ook niet verder dan 7 punten. Donar ging door met
goed teambasketball. En zo werd het uiteindelijk een ruime overwinning voor de Groningers in de
Apollohal.

Eindstand: 65- 87
Scores: Jeffrey Sedoc 19p ( 4/5 driepunters), Rienk Mast 18p, 12 r en 7 assists, Sheyi Adetunji 15 p( 2
punters 100 % 6/6) , Jef de Vries 11, Tiemen Tijs ten Have 8, Reinder Brandsma 8p en 7r, Tim Hoeve
5, 6r, en Yoeri Hoexum 3

