TEAM DONAR U21
DATUM & LOCATIE
EINDUITSLAG

Harlemlakers
Vrijdagavond 15 -02-2019 om 21.00 uur in Calandhal ( Amsterdam)
73 – 85

Harlemlakers - Donar DTL U21

Dutch Talent League Mannen U21

Vrijdagavond 15 februari alweer voor de tweede keer achter elkaar op bezoek in
Amsterdam.
In de Calandhal Harlemlakers - Donar DTL U21. Weer een zeer goede start. Een 2 – 12
tussenstand begon voor Donar heel goed. Maar in het 1e kwart kwam de thuisploeg
Harlemlakers terug . Ze maakten te makkelijk punten. Na het 1e kwart 20- 21.
In het 2e kwart staat Donar 8 punten voor. Veel energie en een fanatieke pot. Reinder
Brandsma en Jef de Vries werkten allebei naar een double-double qua punten en rebounds.
Halftime 35 - 43. Donar wist geleidelijk aan de voorsprong verder uit te bouwen naar 8
punten.
Aan het begin van de 2e helft speelde Donar heel geconcentreerd en maakte veel stops in de
verdediging. Vooral Jeffrey Sedoc was aanvallend erg sterk, zowel de driepunters en de drive
naar de basket was haast niet af te stoppen. Donar had een prima run begin 3e kwart van
0- 13. En de Groningers kwamen op 35 - 56. Een ruime voorsprong, maar de Harlemlakers
gaven nog niet op.
Ook het verschil aan het einde van de 3e periode 52- 67 was nog niet helemaal voldoende.
De Amsterdammers bleven knokken in het laatste deel.
Een vreemd einde met wat geschreeuw van tegenstanders. Technische fouten en veel
onrust om toch nog wat te proberen . Sheyi Adetunji met 5 fouten naar de kant. Maar op het
juiste moment gaven de Donar spelers weer gas, ook Jef de Vries , Tim Hoeve bedienden de
inside spelers met mooie passes. Zo werd het laatste kwart toch weer afgesloten met een 12
punts overwinning.
Einduitslag: 73- 85
Scores : Jeffrey Sedoc 21 7r, Jef de Vries 15p en 13 reb, Reinder Brandsma 13p en 13reb,
Tim Hoeve 13p , 8 assists, Sheyi Adetunji 8, Nathan de Vries 7, Yoeri Hoexum 6 en Gijs Stams
6
Even 1 week geen wedstrijden, maar daarna op zondag 3 en 10 maart thuis in de Willem
Alexanderhal om 12.30 uur tegen Landstede Zwolle en 1 week later om 15.00 uur tegen
BasketbalAcademie Limburg. Beide sterke tegenstanders.

