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Dutch Windmills – Donar DTL U21
Zaterdagavond 19 januari ’19 speelde het DTL team van Donar een goede wedstrijd in en tegen de
Dutch Windmills /Dordrecht om 20.30 uur aan de Sportboulevard.
Leuk om te zien, een waar topsportcentrum met ijshockeyhal, sporthal en een zwembad. Maar de
mannen kwamen om te spelen tegen een nieuwkomer in de DTL divisie. Donar was niet compleet,
o.a. door blessures van Sheyi Adetunji en Tiemen Tijs ten Have, en heren 1 selectiespelers Rienk Mast
en Tim Hoeve waren niet mee. Het team van Pete Miller , Stijn Lechner en Michel Houttuin heeft ook
in deze samenstelling genoeg kwaliteit om een zeer ruime overwinning te behalen.
Al snel in het 1e kwart namen de Groningers afstand, 0- 7 , toen coach Marvin Cossee een time-out
nam. Yoeri Hoexum was moeilijk af te stoppen in de 1-1 , en de aanvalspatronen en het goede
insnijden van Jef de Vries, Nathan de Vries was lastig voor de thuisploeg te verdedigen. 11- 23 1e
kwart. Donar liep al snel verder weg in het 2e kwart naar 15- 37 en de 2e time-out was nodig voor de
Dordtenaren. Jeffrey Sedoc , Kjeld Zuidema ( U18 speler) kwamen sterk door in het 2e kwart. En met
name Nathan de Vries had nog niet gemist met acties naar het bord en pakte ondertussen als kleine
man veel rebounds. Met een ruime voorsprong ging Donar naar de kleedkamer 18- 44.
Coach Pete Miller was dik tevreden en gaf complimenten aan het team. Ook de opdracht om er niet
te licht over te denken de 2e helft. Iedereen bleef goed gefocust en de intensiteit was ook goed het
2e deel. Alleen het scoren lukte in het 3e kwart even wat minder. Thomas van Dijk speelde goed naar
het bord, en maakte met een paar bijzonder fraaie acties de drives af, en kwam ook 5x op de vrije
worplijn. Hij schoot 4 van de 5 raak. Na drie keer 10 minuten een ruime marge: 30- 65.
Een grote overwinning was in de maak. In het laatste kwart kon de thuisploeg niet echt meer een
vuist maken. Dordrecht bleef zelfs onder de 40 punten. Al met al na kerst goed gestart met twee uit
overwinningen. Yoeri Hoexum was scherp achter de driepuntslijn, Gijs Stams en Reinder Brandsma
pakten de nodige rebounds.
Uiteindelijk een grote overwinning.
Einduitslag : 39- 95
Volgende week weer thuis op zondag 27 januari ’19 om 12.30 uur in Willem Alexander
Topsportcentrum op Zernike campus. Tegenstander TBG Dragons
Scores: Yoeri Hoexum 27 ( 9 rebounds), Nathan de Vries 14 ( 10 rebounds), Jef de Vries 11, Jeffrey
Sedoc 10, Kjeld Zuidema 9, Thomas van Dijk 8 , Reinder Brandsma 7 en 11 reb, Jim Cremer 5, Gijs
Stams 4, 6 reb

