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Noordkop/Den Helder Suns
Zondag 16-12- 2018 Willem Alexanderhal Groningen
65- 73

Donar DTL U21 – Noordkop/Den Helder Suns
Zondagmiddag 12.30 uur na de eerste sneeuw kwamen de U21 spelers van Donar in actie tegen Den
Helder Suns.
Donar was in het 1e kwart in het begin nog de betere ploeg, maar Den Helder Suns was na 10
minuten spelen sterker. 1e kwart 12-18. Gedurende de wedstrijd werd ook duidelijk dat Den Helder
over een goed team beschikte. Het 2e kwart was ook voor de gasten met een 21- 26 kwartstand.
Donar had de overhand in de aanvangsfase, 9-4, maar het lengteoverwicht was wel in het voordeel
van de gasten. Reinder Brandsma speelde sterk onder het bord, maar kreeg veel lange mannen
tegenover zich. Den Helder wist via een 10-0 spurt een 12-8 achterstand om te buigen in 6 punten
verschil na het 1e kwart: 12-18 .
In het 2e kwart hadden de gasten het betere van het spel. Den Helder dicteerde het tempo was
sterk inside. Ook al probeerde Donar met scores van Yoeri Hoexum een 3- punter van Jeffrey Sedoc
het tij te keren. De thuisploeg liep steeds achter de feiten aan. Veel vrije worpen werden gemist .
Ruststand : 33- 44
Ook na de rust speelde Den Helder sterk . Men name met goed teambasketball leek de Helderse
ploeg een waardig tegenstander. Donar knokte in de verdediging en maakte een aantal stops op rij.
Een dunk van Yoeri Hoexum bracht Donar dichterbij 47- 57
Donar speelde het 3e kwart het sterkst, men rechtte de rug met een 11-0 tussensprint . Dit bracht de
spanning volledig terug in de wedstrijd . Met 56- 59 na het 3e kwart kwam Donar weer aan de leiding
met een lichte voorsprong bij 62- 61 door Sheyi Adetunji.
Echter het aanleggen van de freethrow lijn bleef een lastig ding. In plaats van verder afstand nemen,
kwam Den Helder met een goed spelende # 10 Yarick Brussen weer langszij. 62- 63 en 62- 67. Een
driepunter van Jef de Vries bracht weer meer spanning. 65- 67.
Echter in de beslissende minuten speelden de Heldenaren beter dan de thuisploeg . Door een 3punter van # 11 Dennis Cup liepen de gasten verder uit naar 65- 70. En uiteindelijk kwam Donar niet
meer dichterbij , maar ging Den Helder Suns met de winst terug naar de Kop van Noord-Holland.
Men bracht het verschil nog naar 8 punten.
Einduitslag : 65- 73
Scores: Tim Hoeve 18, Reinder Brandsma 15 p en 16 reb, Jeffrey Sedoc 11, Jef de Vries 7, Sheyi
Adetunji 7, Yoeri Hoexum 5 en Tiemen Tijs ten Have 2 en 6 reb.

