TEAM DONAR U21 Uball
DATUM & LOCATIE Zondagmiddag 13-01-2019 14.30 uur Sporthal Oudenrijn In Utrecht
EINDUITSLAG 50- 70
Uball- Donar U21
Afgelopen weekend zondag 13 januari. De eerste game van 2019. In Utrecht Oudenrijn. Uball- Donar
U21 . In het 1e kwart 23- 16. Donar speelde nog niet op zijn niveau. En Uball deed het aanvallend
verrassend goed. Na een periode tussen Kerst en Oud & Nieuw was het vorige week weer zaak om
op de training de scherpte en conditie op orde te brengen. De defense was nog niet scherp genoeg
en scorend vermogen laag. Uball had het betere van het spel in het 1e kwart.
In het 2e kwart werd de stand gelijk getrokken 36- 36. Nu waren al wat meer stops in de
verdediging. Dit kwart 13- 20 en Donar begon aanvallend zijn ritme te hervinden .
Toch was het een moeilijke 1e helft voor de Groningers. Doordat de schutters Tim Hoeve, Jeffrey
Sedoc en Jef de Vries nu een aantal driepunters raak schoten gingen we met een gelijke stand naar
de kleedkamer. Halftime 36 – 36.
Ook in de 2e helft bleven de teams dicht bij elkaar. Yoeri Hoexum had een aantal goede aanvallende
acties, Tim Hoeve en Jef de Vries bleven scherp achter de driepuntslijn. Maar vooral Kjeld Zuidema
kwam sterk van de bank, hij gaf het team extra kracht in de defense en pakte veel rebounds. 45 – 49
na het 3e kwart. In het laatste kwart deed Donar goede zaken. Men liet haast geen scores meer toe,
en een 0- 17 run was voldoende om voldoende afstand te nemen. UBall was drie kwarten goed aan
het spelen, maar toen was men moegestreden met de smalle selectie. Donar trok de winst
uiteindelijk met 20 punten naar zich toe. In het laatste kwart zelfs 5 – 21.
Al met al een ruime overwinning, maar eentje die in het eerste deel zwaar bevochten werd.
Einduitslag: 50 - 70
Scores: Tim Hoeve 24 , Jef de Vries 20 , Yoeri Hoexum 7 , Reinder Brandsma 6p en 10 reb, Kjeld
Zuidema 4p en 12 rebounds, Nathan de Vries 4, Jeffrey Sedoc 3, Noah Tinga 2

