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New Heroes Den Bosch- Donar DTL U21
Het was een spannend duel met voor Donar een goede afloop. In deze wedstrijd waren
beide teams behoorlijk aan elkaar gewaagd. Den Bosch was eigenlijk tot 75- 65 de
bovenliggende partij. Maar door een enorme eindspurt van de Donar talenten wisten de
bezoekers toch een zwaar bevochten overwinning binnen te slepen.
Een koude zaal, maar klaar voor de game. Het 1e kwart speelde Donar nog heel stroef.
De schutters van New Heroes kregen teveel ruimte en schoten tegen een hoog
schotpercentage. 22- 18. In het 2e kwart werd het beter. Donar ging met een kleine
voorsprong naar de kleedkamer. Halftime 43 - 46.
Maar ook in de 3e periode schoot Den Bosch scherp achter de driepuntslijn.
Al met al was de verdediging en close-out op schutters nog niet hard genoeg. 75 - 65. Tien
punten achter in de Hazelaar, maar na een time-out sprak coach Pete Miller zijn mannen
met kracht en overtuiging toe.
“Jullie staan als team niet voor niets bovenaan, dus iedereen weet dat we beter kunnen en
dat het beter moet.”
En in het laatste kwart kwam de omslag. Donar liet zien over veel veerkracht te
beschikken. De Groningers maakten een 0 - 10 run in 2 minuten. Defensief klopte het nu,
Den Bosch ging meer missen. En op dit moment was de focus bij Donar uitstekend.
De spelers lieten zien dat ze in staat waren om 5 stops achter elkaar te maken. Den Bosch
maakte een aantal verkeerde keuzes in de aanval. En in no-time stond het gelijk. 75 - 75.
Daarna was het een zeer spannend duel, de laatste 8 minuten. Donar DTL U21 speelde
sterk in de laatste 10 minuten. Hoewel Den Bosch fantastisch schoot als team liet Donar in
de eindfase zien waarom ze nr. 1 staan in de competitie. Een paar big scores in money time
van Sheyi Adetunji 75- 68, Brandsma maakte 75- 70 en daarna Jef de Vries met een verre
driepunter 75- 73. Jeffrey Sedoc schoot ons voor het eerst weer op voorsprong 80- 81.
Het bleef spannend en Reinder en Nathan de Vries zetten Donar op 82- 85. In de eindfase
was het de vraag wie koelbloedig zou blijven, maar Donar trok aan het langste eind met
een sterk spelende Rienk Mast en Jef de Vries werd het 88- 91.
Een klein gaatje van drie punten. Sheyi Adetunji mocht met de laatste twee vrije worpen
de overwinning veilig stellen, 1 raak en de 2e mis.

Eindstand: 88 – 92
Scores: Rienk Mast 30 en 19 rebounds, Reinder Brandsma 17, Jef de Vries 14, Sheyi
Adetunji 12, Jeffrey Sedoc 9, Tim Hoeve 6, Nathan de Vries 3, Yoeri Hoexum 1

