TEAM DONAR U21
DATUM & LOCATIE
EINDUITSLAG

ZZ Leiden
Zondag 21- 12 – 2018 Sporthal Vinkhuizen Groningen
96- 49

<<Type het verslag hieronder>>

Donar DTL U21 – ZZ Leiden

Einduitslag: 96- 49

Vrijdagavond 21-12- 2018 speelde Donar U21 de laatste wedstrijd van dit 1e halfjaar in
Sporthal Vinkhuizen tegen ZZ Leiden en won met ruime cijfers van de nummer 5 in de DTL
Leaque. Vooraf was niet iedereen gerust op een goede afloop na het verlies vorige week
tegen Den Helder. Maar nu zag je toch weer dat het team goed gefocust was, op en top
geladen om de koppositie te behouden. Na een bliksemstart was Leiden kansloos. Sheyi, Jef,
Tim Hoeve, Rienk en Reinder als starting line-up. Twee snelle scores van Sheyi en Reinder en
een knallende dunk van Rienk Mast. Het is in no-time 10-0 en Leiden vluchtte in een time
out. Donar speelde aanvallend heel gevarieerd, Leiden probeerde een 2-3 zone, maar ook
hier schoot Jef de Vries meteen een 3-punter raak, 13-0. Pas de eerste score tegen bij 15-6
en Jeffrey Sedoc kwam goed van de bank, met een prima 3- punter 20-3 even lekker
binnenkomen.
Na het 1e kwart was er al een enorme voorsprong: 31-13 Donar speelde fris en vlot
basketball. De verdediging stond weer zoals we hem iedere week trainen, en aanvallend in
het open court liet Yoeri Hoexum zien, waar hij goed in is.
Tempo, fast break, snelle scores, 2x een driepunter , kortom iedereen zat lekker in de
wedstrijd. Nathan de Vries was ook goed in de minuten van de kant, met aanvallende
rebounds, een paar 3-punters en Rienk Mast maakte een geweldige baseline-move.
Tussenstand in het 2e kwart 52- 16. Leiden wist niet hoe ze deze trein moest stoppen.
Noah Tinga en Thomas van Dijk waren ook goed aan het verdedigen, door het verdedigende
accent werd het verschil gemaakt. Halftime: 56- 24
In de 2e helft kwam er een iets andere samenstelling binnen de lijnen. Jef, Noah, Yoeri,
Tiemen Tijs en Rienk begonnen aan de 2e helft. . Donar gebruikte volop de brede
mogelijkheden in de selectie. Ook dit 3e kwart startte men goed; Rienk, Jeffrey en Yoeri
ploften weer hun driepunters raak en ook Nathan de Vries liet met twee driepunters zien dat
hij met veel energie goed kan spelen. Na drie keer 10 minuten 78- 41.
Een grote overwinning was in de maak, tijdens een time-out had men als doel kijken of er
100 punten behaald konden worden, maar het goede spel bleef wel….maar een rondje in de
kantine was voor TT misschien de psychische drempel

In de 2e helft speelde Jim Cremer ook goed van de bank, hij pakte zijn kans in de
toebedeelde minuten en maakte de laatste score van de wedstrijd bij 96- 49.
Alle 12 spelers maakten de nodige minuten. Uiteindelijk werd de 100 punten grens net niet
gehaald, met een eindstand van 96- 49 ook een prima resultaat.

Al met al een prima afsluiting als laatste wedstrijd voor de Kerst. Iedereen was tevreden, en
gaat met een goed gevoel een paar weken uitrusten , met bezinning, rust, gezelligheid en
warmte.
Donar gaat nu weer aan de leiding 13 gespeeld en 11 x winst, gevolgd door Apollo 12x en 10
x winst. Het is een spannende competitie, die in januari 2019 verder gaat met 2
uitwedstrijden, respectievelijk tegen UBall en Dutch Windmills.
Hopelijk dan weer met Gijs Stams , die zijn blessure even rust kan geven. En zonder Bas
Meinders, die heeft besloten om te stoppen bij Donar. Bas, veel succes namens het team
gewenst met je verdere stappen.

Scores: Yoeri Hoexum 18, Rienk Mast 17p en 10 reb, Tim Hoeve 12, Sheyi Adetunji 12,
Nathan de Vries 10, Jeffrey Sedoc 8, Jef de Vries 7 , 7 reb en 8 assists, Reinder Brandsma 6p
en 13 reb, Tiemen Tijs ten Have 2 p en 6 reb, Thomas van Dijk 2 en Jim Cremer 2, Noah Tinga
3 reb

