TEAM DONAR U21 Final Four 1e halve finale Landstede Zwolle – Donar DTL U21
DATUM & LOCATIE Vrijdagavond 3 mei 2019 om 19.30 uur in het Landstede sportcentrum.
EINDUITSLAG 64 - 70

DONAR DTL U21 won na een spannende strijd in Zwolle met 64- 70.
Voor de return op vrijdag 10 mei is dat een mooi uitgangspunt. Deze 6 punten voorsprong kwam
na een spannende strijd tot stand in de eerste halve finale in het Landstede Sportcentrum op
vrijdagavond 3 mei in Zwolle.
Beide teams waren klaar voor een mooie semi- finale in de Dutch Talent League. Na een hele
goede reguliere competitie komt het nu aan op de laatste wedstrijden.
Donar begon goed met scores van Rienk Mast en Sheyi Adetunji. Maar ook Zwolle beschikt over
een aantal goede scorende spelers Bart van Schaik en Jerom Oude Aarninkhof. Na 5 minuten ging
de wedstrijd, gelijk op. Stand 8-9.
En na het 1e kwart was er maar 1 punt verschil in het voordeel van Donar.1e kwart 14 - 15
In het 2e kwart, speelde Zwolle sterk, met veel energie. Na 5 minuten gaat Donar nog met een
kleine voorsprong aan de leiding, 19 - 21. Tiemen Tijs ten Have zette de Groningers nog op 2
punten voor. Maar dan kwam er een sterke periode van Landstede, met scores van Nesta Agasi,
Jonas Visser en Van Schaik.
Halftime 31 - 23 gaat de thuisploeg Zwolle aan de leiding.
Aanvallend moet het beter. Slechts 8 punten in het 2e kwart is voor Donar te weinig.
In de 2e helft is Donar na 3 minuten terug op 1 punt 34 – 33. Een aantal steals van Sheyi Adetunji
en een mooie finish onder het bord van Reinder Brandsma. Twee keer achter elkaar maakte Jef de
Vries een verre driepunter, en uiteraard was de defense goed voor elkaar. Na een 3- 10 run nam
coach Edwin Luycks een time-out.
Donar was back in de 2e helft 36 – 38 door een 3-punter van Rienk Mast. Met nog 5 minuten in het
3e kwart stoomde Donar door via en een verre driepunter van Tim Hoeve, stand 36- 41.
Toch kwam Zwolle weer terug na de 5- 22 run van de Groningers. Donar had een paar keer slordig
balverlies, en het werd weer 40- 45 door Joas Visser van Zwolle.
Zwolle ging nu in een zone, in de verdediging liet men de m-t-m even los. 40 - 45 na 3x 10 minuten.
Het laatste kwart was spannend. De 2-3 zone liet Zwolle lange tijd staan. Beide teams hielden
elkaar prima in evenwicht. Een zeer interessante partij op het scherpst van de snede. Sheyi had
een fraaie steal een rondde af met een keiharde dunk. 10 punten voorsprong voor Donar 49- 59.
Maar het was nog niet gedaan. Zwolle bleef ook goed aanklampen op 4 punten bij 55- 59, scores
van Zwollenaren Visser en Van Schaik, Zwolle terug op 60- 62. Donar moest tot het uiterste gaan,
Rienk Mast was zeer geconcentreerd bezig en pakte een belangrijke double-double 20p en 21
rebounds. Door een offensive rebound, score en bonus van Rienk kwam Donar weer op 5 punten
voorsprong 60- 65. Ook Zwolle knokte voor een beter resultaat in de laatste minuten. Maar door
een prima 2e helft trokken de Groningers de winst naar zich toe.

Een belangrijke winst voor Donar.
Einduitslag: 64 - 70.
Alvast een fijn begin voor volgende week, in de 2e halve finale starten met een 6 Punten
voorsprong. In de 2e wedstrijd thuis op vrijdagavond 10 mei ’19 om 21.00 uur in Sporthal
Vinkhuizen.
Scores Rienk Mast 20 p en 21 rebounds, Jef de Vries 14, Tim Hoeve 13, Sheyi Adetunji 9 Reinder
Brandsma 8, Tiemen Tijs ten Have 4 Nathan de Vries 2 en Thomas van Dijk 2

