TEAM DONAR U21 Landstede Zwolle
DATUM & LOCATIE Zondag 3 maart om 12.30 uur in de Willem Alexanderhal, Groningen
EINDUITSLAG 67- 66

Donar DTL U21 - Landstede Zwolle
Veel publiek zondagmiddag bij de jeugdteams van Donar. Om 12.30 uur speelde Donar U 21 een
wedstrijd met een zinderend slot tegen Landstede Zwolle.
Leuk voor het publiek, en deze keer zagen ook de bestuursleden van Donar een goede spannende
partij van de jeugdteams.
Donar DTL U21- Landstede Basketbal. De nummer 1 Donar was net iets sterker dan de nr 3 in de
Dutch Talent League.
Na het 1e kwart was er nog maar een miniem verschil. Precies 1 punt zat er tussen in het voordeel
van de thuisploeg. Donar speelde eerst in een te laag tempo , en met wat slordige aanvallen. 2-7
voor Zwolle. Maar door een sterke drive van Jeffrey Sedoc en een driepunter van Tim Hoeve kwam
de thuisploeg weer langszij 7-10. De energie moest omhoog, Sheyi Adetunji gaf het goede voorbeeld
met een steal en prima drive. Een paar mooie passes van Jef de Vries gaf Gijs Stams goed de
gelegenheid om inside af te ronden. Donar kwam op 1 punt voorsprong.
1e kwart 21- 20.
Na 2 minuten in het 2e kwart time out voor coach Edwin Luyks Zwolle. 28 – 21. Jef de Vries gaf
alweer een 3e assist en Donar liep via goed spel uit naar 11 punten 34- 23. En eigenlijk met 9 punten
naar de kleedkamer leek er niks aan de hand. Pete Miller hamerde er wel op, keep the focus. En
verwacht een tegenstander Zwolle die er voor blijven gaan.
Halftime 41 - 32.
In het 3e kwart Zwolle strijdbaar en vecht zich terug 51 - 44. Donar raakte een beetje de flow kwijt uit
de aanval. Waar de thuisploeg in het 1e deel nog eenvoudig op 41 kwam, maakte Donar het 3e kwart
er maar 10. Dit is voor een aanvallend goed team te weinig. Maar was wel een beetje verwacht ,
gezien de waarschuwing van coach Miller in de pauze. Ook de Zwollenaren kwamen maar tot 12
punten, dus bleef er wel een marge over van 7punten .
En in het laatste deel bleef het aanvallend moeizaam.
Hoewel de Groningers niet sterk speelden in deze 2e helft , was Donar DTL U21 nu gelukkig aan het
eind. Een werkelijk zinderend slot de laatste 2 minuten. Veel kansen voor beide teams over en weer.
Vanaf 5 minuten voor het eind tot het laatste fluitsignaal , zat er vaak niet meer dan 1 punt verschil
tussen beide teams. 54- 54 en een onnodige en onduidelijke onsportieve fout bracht Zwolle aan de
leiding 54- 55. Men haalde daar niet veel voordeel uit. Daarna vielen de schoten en vrije worpen niet
echt lekker bij de thuisploeg. Tussenstand derhalve 59- 58 via Reinder Brandsma inside. Sheyi maakte
61- 60 and one. Stand 62- 60. Met nog 1.16 minuut . Maar het was nog steeds niet gedaan.

Zwolle kwam weer terug. Gelukkig had Tim Hoeve een paar fantastische acties voor het
laatst bewaard, eerst een prima post –up actie met fade-away shot en daarna een read
in de aanval met assist op Reinder 64-63. Nog was de spanning om te snijden, want
Zwolle kwam sterk terug door een 3-punter 64- 66 met nog 10 seconden.
Ook nu na de time-out had Tim Hoeve een zeer belangrijke clutch 3 punter met 1 seconde zette hij
Donar weer aan de goede kant van de score. 67- 66 Na een time out met 1 seconde wist Landstede
niet meer te scoren.
Al met al een mooie wedstrijd met twee strijdvaardige teams.
Einduitslag: 67 - 66.
Scores: Tim Hoeve 15, Sheyi Adetunji 15, Reinder Brandsma 9 p en 15 reb, Jeffrey Sedoc 8, Gijs
Stams 8, Yoeri Hoexum 5, Nathan de Vries 4 en Jef de Vries 3 en 9 assists

