TEAM DONAR U21
DATUM & LOCATIE Zondagmiddag 17-3-2019 , Vijf Meihal in Leiden
EINDUITSLAG 63 – 64

ZZ Leiden - Donar DTL U 21
Vooraf wist Donar U21 dat dit een lastige wedstrijd kon worden. Leiden was nog in de race voor
een Final Four plek. En het team speelde de laatste wedstrijden sterk. Daarnaast kan Donar niet
altijd over het hele team beschikken, Rienk Mast maakt veel minuten in het 1e team. En een aantal
spelers hebben de laatste tijd pech met blessures, Tim Hoeve (enkel) en afgelopen week scheurde
Jeffrey Sedoc zijn achilles. Voor Jeffrey een zeer zware en vervelende blessure. Donar nam de
eerste minuten een kleine voorsprong 10- 11 na 5 minuten, maar daarna pakte Leiden met sterk
spel de leiding en nam afstand in het 1e kwart 21-17.
De thuisploeg was fel en vocht voor elke bal. Ook in het 2e kwart waren de Leidenaren beter, veel
2e kansen uit de aanvallende rebound en ze troefden Donar af op agressie. Maar liefst 28
rebounds voor de thuisploeg en Donar ging met 9 punten achterstand naar de kleedkamer.
Halftime 41- 32.
In de kleedkamer was het motto duidelijk voor de 2e helft. Play hard and stay in the game. Men
probeerde het 3e kwart wel dichterbij te komen maar ZZ Leiden bleef goed spelen. Via 47-37
halverwege het 3e kwart liep de thuisploeg uit naar 14 punten: 56- 42. Maar liefst 14 punten
achter voor de Groningers. En ook Sheyi Adetunji viel nog uit met een schouderblessure.
In het 4e kwart leek het lange tijd niet goed te gaan, zelfs 20 punten achterstand bij 62-42. Een
bankshot van Nathan de Vries, 3punter met bord bracht Donar op 62- 45. Toen kreeg Donar
opeens de geest.
Er was weinig tijd met 7.04 minuten 62 - 47 . In de Time -out opdracht van coach Pete Miller: blijf
spelen in de game.
Een enorme ommekeer was het gevolg, waarbij Donar een run maakte van 0- 22, met veel stops in
de defense. Er ging wonderbaarlijk bij Leiden niets meer raak. Donar kwam aanvallend op dreef via
sterk spel van Yoeri Hoexum en Reinder Brandsma. Maar ook de andere spelers vochten voor een
beter resultaat, met Thomas van Dijk, Kjeld Zuidema, Jim Cremer maakte Donar keer op keer stops
in de defense.
Hoewel het bijna onmogelijk leek , was het op het eind enorm spannend, met veel kansen voor
beide teams en veel time-outs. Donar kwam pas aan de leiding bij 62 - 64 door vrije worpen van
Thomas van Dijk en 19 seconden op de klok. Dan Leiden nog op de vrijeworplijn voor tweemaal bij
62- 64, maar men benutte er maar 1. Donar pakte de rebound en kon de winst in het 4e kwart
binnenslepen.
En uiteindelijk na grote onzekerheid een ongelofelijke stunt nog winnen in het láátste kwart 63 64.
Einduitslag: 63- 64

Scores: Yoeri Hoexum 16 , Reinder Brandsma double double 14p en 10 rebounds, Nathan de Vries
8, Sheyi Adetunji 8 , Jef de Vries 6, Kjeld Zuidema 4, Gijs Stams 3 ,Thomas van Dijk 3 en Tiemen Tijs
ten Have 2p
Vanaf deze plek “Veel sterkte voor Jeffrey Sedoc, en goed herstel!” op een zeker moment stond
zijn naam op het Coachboard! Teamwork for Jeffrey!

