TEAM DONAR U21 Uitduel in De Slenk Den Helder Suns
DATUM & LOCATIE Vrijdag 12 april 2019 om 21.00 uur in De Slenk Den Helder
EINDUITSLAG 72 - 89
Donar DTL MU 21 SINDS 16 DECEMBER ONGESLAGEN
Alweer ruim 4 maanden geleden dat Donar de laatste nederlaag leed. En dat was uitgerekend tegen
Den Helder Suns MU 21. Toen werd het een wedstrijd met klein verschil 65- 73. Dus Donar was deze
keer uit op een revanche in het duel in De Slenk afgelopen vrijdag 12 april.
Vrijdag avond 12 april om 21.00 uur speelde Donar DTL U21 in De Slenk Den Helder. Noordkop Den
Helder Suns is een sterke tegenstander waar eerder thuis van werd verloren.
Donar was al zeker van Final Four, maar wil graag revanche nemen op Noordkop Den Helder na de
thuisnederlaag.
In het 1e kwart leuk en snel spel 21 – 24. Beide teams spelen op een goed niveau. Bij de thuisclub
was Ole Hoogsteden goed op dreef en vocht mooie duels uit met Reinder Brandsma. Sheyi Adetunji
had een paar zeer snelle acties naar het bord en Tim Hoeve strooide met mooie passes.
In het 2e kwart werd de Defense beter en in de aanval mooie acties van Tim Hoeve, Yoeri Hoexum en
Reinder Brandsma. Donar ging aan de leiding met 15 punten.
Halftime 33 - 48.
In het 3e kwart kwam de thuisploeg toch iets terug, 23 - 23 kwartstand. Als Donar erg sterk speelt in
het 1e deel, volgt er soms een kleine terugval in het 3e bedrijf. 56 - 71 Maar echt dichtbij lieten de
Groningers de thuisploeg toch niet komen. Met name Jef de Vries schoot Donar met 5 op 8
driepunters naar een acceptabele voorsprong 56- 71.
Coach Pete Miller zette door een time-out de boel weer op scherp. En ook het 4e kwart was erg leuk
om te zien. Veel energie en strijd van beide teams. Yoeri Hoexum liet weer zien dat hij heel hard naar
de basket kan gaan, en ook Tiemen Tijs ten Have werkt iedere week naar een betere vorm na zijn
blessure. Tiemen schoot 4 op 5 van het veld, en pakte ook nog eens 8 rebounds.
Kortom Donar is geëindigd op een duidelijke 1e plaats in de Mannen U21 competitie. Nu met een
goede voorbereiding tijdens het HNBT Paastoernooi is men klaar voor de Final Four. Waarschijnlijk
met een eerste uitwedstrijd in Zwolle in het weekend van 3 t/m 5 mei. En een week later de tweede
semi-finale thuis in Groningen!
Eindstand 72 -89.
Scores: Jef de Vries 23, Reinder Brandsma double double 20p en 16 reb, Yoeri Hoexum 13, Adetunji
13, Tim Hoeve 10 p en 9 assists Tiemen Tijs ten Have 8p en 8 reb.

