TEAM DONAR U21
- Basketbal Academie Limburg
DATUM & LOCATIE 10-3-2019, Willem Alexander Sportcentrum, Groningen
EINDUITSLAG 85- 58

Zondagmiddag in de Willem Alexanderhal speelde het DTL U21 van Donar een belangrijke
wedstrijd tegen BAL/ Weert. In de uitwedstrijd werd nog met een klein verschil verloren van de
Limburgers met 1 punt 82- 81. Nu was Donar vanmiddag duidelijk de sterkere partij.
Het was een duel tussen de nummer 1 en 4 in de Dutch Talent League.
Pas in de 2e helft nam de thuisploeg afstand met ruime cijfers.
Om 15.00 uur in de Willem Alexander hal Donar DTL U21 vs BAL Weert was de tribune weer
gezellig vol. Buiten is het vies weer, dan is het binnen in de zaal beter. Donar begon stroef, en het
ging eerst gelijk op . Een nice cut van Tim Hoeve 2-0 ,maar Weert bleef steeds in de buurt. Tim
Hoeve had pech en ging al in de 2e minuut door zijn enklel, 16 - 8. Met nog 2.49 minuten te gaan.
Na 1e kwart ging Donar met 7 punten aan de leiding: 20 - 13.
De intensiteit kan omhoog, en vooral in de aanval mag de execution beter. De #8 van Weert stond
goed van buiten te schieten en maakte de meeste punten voor BAL. Donar ging in het 2e kwart in
een iets hoger tempo spelen, een drive van Rienk Mast zette de thuisploeg op 22-1 8 en wat later
een prima drive van Jef de Vries bracht het verschil op 9 punten, 35- 24. Met de rust stond Donar
punten voor. Halftime: 37- 27
In het 3e kwart speelde Donar het beste spel, meer focus in de aanval. Een veel hoger tempo, met
meer transition basketbal, en dan is Yoeri Hoexum vaak op zijn best. Yoeri maakte een mooie
floater en een 3-punter voor 42-30. En daarna Jef de Vries, en Rienk Mast maakten de nodige
scores. Maar de mooiste actie dit kwart kwam na een fantastische assist van Sheyi Adetunji op
Reinder, Reinder kreeg de bal onder de basket perfect aangespeeld en liet de basket en zaal met
een denderdunk natrillen. Donar kwam op 15 punten voorsprong, 48- 33.
De run was nog niet over dit 3e kwart, uiteindelijk won Donar dit kwart met 32-12, zo was het gat
geslagen naar 30 punten na 3 kwarten: 69- 39.
In feite was het een kwestie van goed geconcentreed uitspelen de laatste tien minuten. Veel
spelers konden doorgewisseld worden. Uiteindelijk werd het een ruime overwinning
Einduitslag: 85 - 58.
Pech voor Tim Hoeve dikke enkel na 2 minuten in 1e kwart.
Donar won ook van de nummer 4 uit Weert. Volgende week uit tegen ZZ Leiden.
Scores: Yoeri Hoexum 16, Jef de Vries 15, Rienk Mast 14 en Reinder Brandsma double double
13punten, 11 rebounds

