TEAM DONAR U21 BC Triple Threat U 21
DATUM & LOCATIE Zondagmiddag, 24-03-2019 om 12.30 uur, Willem Alexanderhal Groningen
EINDUITSLAG 103 - 71
Donar DTL U21 – Triple Threat
Afgelopen zondag traden slechts 8 mannen aan tegen de laagvlieger uit Haarlem. Hoewel we dit
seizoen met 14 spelers in de selectie begonnen, kon coach Pete Miller en Stijn Lechner door allerlei
blessures bij U21 en Heren 1 amper 8 fitte spelers bij elkaar brengen voor deze wedstrijd. Tim
Hoeve( enkel) , Rienk Mast , Jeffrey Sedoc, Jim Cremer en Nathan de Vries waren allen niet
inzetbaar.
Toch was er met 8 spelers voldoende kwaliteit , om de wedstrijd in winst om te zetten.
In het 1e kwart liep Donar uit, 23- 13. Sheyi was niet geheel fit vanwege zijn schouder, maar liet toch
zien dat hij klaar was om te spelen. Yoeri Hoexum begon met een paar harde drives naar de basket
en Jef de Vries zette Donar op 10 punten voorsprong. Met 8 spelers was er veel ruimte om iedereen
goed door te wisselen. In het 2e kwart kwamen Thomas van Dijk, Gijs Stams en Kjeld Zuidema
kwamen goed van de bank. Ook fijn om te zien dat Tiemen Tijs ten Have na zijn enkelblessure weer
speelklaar is. Donar nam in het 2e kwart iets meer afstand.
Halftime: 49- 31
In de 2e helft startte Donar weer met Sheyi, Jef de Vries , Yoeri , Tiemen Tijs ten Have en Reinder
Brandsma. Reinder laat iedere week zien hoe solide hij kan spelen, en kwam ook vandaag weer sterk
door onder het bord , met een double-double. Alleen al in het 3e kwart scoorde hij vlot achter elkaar
en kwam tot 12 punten. Donar nam een grote voorsprong na drie kwarten 77- 50In het 4e kwart ook
veel steals, en solide verdedigen. Hoewel we de tegenstander graag onder de 60 punten wilden
houden, kon Donar met veel stelas en maar leifst 5 spelers in de dubbele punten met ruim 30 punten
de winst pakken.
Al met al een sterke partij en Donar pakt weer de koppositie in de Dutch Talent League.
Einduitslag: 103 - 71
Scores: Jef de Vries 28 en 10 assists, Reinder Brandsma double double 22p en 12reb, Sheyi Adetunji
14, Yoeri Hoexum 10, Thomas van Dijk 10 , Tiemen Tijs ten Have 9, Kjeld Zuidema 7, Gijs Stams 4
Met nog drie wedstrijden te gaan , staan Donar M21 en Apollo Amsterdam samen op kop met 23
games en 21 x winst. Volgende week gaan de Mannen U21 eerst naar Rotterdam.
Dan volgen nog twee belangrijke duels tegen respectievelijk Apollo op zondag 7 april om 12.30 uur.
En een week later de laatste competitiewedstrijd vrijdag 12 april in Den Helder tegen Noordkop.
Donar gaat sowieso de Final Four halen, maar de komende wedstrijden gaan bepalen wie op plaats 1
of 2 gaat eindigen.

