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Orange Lions
Zaterdagavond 9-02-2019 om 20.30 uur in Sporthallen Zuid( Amsterdam)
60- 88

Orange Lions Academy- Donar DTL U21
Zaterdagavond 9-02-2019 om 20.30 uur in Sporthallen Zuid op bezoek bij Orange Lions
Academy. Altijd leuk om in Amsterdam te spelen. En ook een oude bekende Donar en BA
RTC Noord coach Marco van den Berg aan het werk te zien bij CTO Amsterdam.
Donar DTL U21 liet zien dat ze klaar zijn voor deze game. Op de training vrijdagavond was
iedereen al geconcentreerd bezig. In het 1e kwart een erg sterk begin. Rienk Mast won de
sprongbal en liep op volle snelheid door naar de basket voor een spetterdunk. Men was
goed bij de les, en na 4 minuten nam Marco van den Berg een time-out om de Orange Lions
wakker te schudden. Het stond 2-9. Donar speelde aanvallend heel gevarieerd, met Yoeri
Hoexum, Jeffrey Sedoc en Jef de Vries in goede vorm. Rienk Mast maakte in dit kwart al 12
punten en was zeer dominant in de rebound. Na het 1e kwart 12- 30.
Ook prima spel in het 2e kwart. Er werd lekker door gewisseld. Tim Hoeve strooide met
mooie passes en in de 1-1 had Sheyi Adetunji een aantal fraaie acties. Na een steal van Yoeri
Hoexum rondde hij af met een keiharde dunk. Donar was op een missie. Spelen tegen het
Orange Lions team bracht toch een extra dimensie in Amsterdam. Halftime 26- 51.
In het 3e kwart speelde Orange Lions Academy agressiever en beter naar het bord. De jonge
spelers van het Orange selectieteam lieten zien , dat ze goed werken bij het CTO. De jonge
Amsterdammers wonnen dit kwart met 16-14 . Tussenstand na 3x 10minuten : 42 - 65
Het laatste kwart werd er weer sterk gespeeld. Jim Cremer maakte een paar prima acties
naar het bord en scoorde van de vrije worplijn. Thomas van Dijk kwam zeer agressief van de
bank, pakte een aantal steals en maakte een paar sterke scores. Al met al een erg mooie
wedstrijd en Donar blijft aan de leiding in de Dutch Talent League met 16 gewonnen
wedstrijden van de 18 .
Einduitslag: 60 - 88.
Scores : Yoeri Hoexum 18, Rienk Mast 14 ( 19 reb) , Jeffrey Sedoc 13, Sheyi Adetunji 8, Jef
de Vries 8, Reinder Brandsma 8, Tim Hoeve 6,( 6 assists) Thomas van Dijk 5, Gijs Stams 5 en
Jim Cremer 3.

