Wedstrijdverslag
Team Joe Bar – Tilburg Moose 11 – 2 (28 okt. 2017)

In een minuut was het beslist
Na het succes in de uitwedstrijd tegen
Nijmegen wachtte op 28 oktober de
Tilburg Moose in ons eigen vertrouwde
stadion. In de eerste periode was het lang
een gelijk opgaande strijd, hoewel er na
20 minuten wel een 2-0 voorsprong voor
Joe Bar op het bord stond. Alles was dus
nog mogelijk, het was een kwestie van
volhouden waarbij de defenders de
opdracht kregen om ook tot over de
blauwe lijn mee naar voren te gaan.
Omgekeerd gaf Eric de wingers mee dat ze
vooral terug moesten blijven komen om
de opkomende D’s op te vangen, terwijl
de centers niet alleen in de aanval, maar
ook in het slot achterin hun mannetje
moesten staan. Kortom: de coach vroeg
totaal ijshockey en dat kreeg hij volop in
de tweede periode. Na een half uur stond
het 3-0 en toen volgde de meest
krankzinnige minuut uit de Beer Cup
historie van Joe Bar, want binnen 40
seconden lagen er vier pucks in het netje
en was de voorsprong opgelopen tot 7-0.
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Voor een soortgelijke prestatie moeten we in de NHL terug naar 30 mei 1944 toen de
Canadiens er 2 minuten en 35 seconden voor nodig hadden om vier keer te scoren tegen
Toronto. Een unieke prestatie dus, hoewel... als Joe Bar hebben we wel eens in een
wedstrijd meer dan 30 goals tegen gekregen en daar zaten ook wel wat snelle kwartetten bij.
Maar toch, het gat was definitief geslagen en de Moose kwamen niet meer dichterbij. Ze
scoorden nog wel de verdiende eretreffer, die direct gevolgd werd door de 8-1. In de derde
periode werd het niet meer spannend. Hadden we die periode dan maar over moeten slaan?
Natuurlijk niet, want er werd enthousiast en fair gespeeld, zoals de Beer Cup bedoeld is dus.
Met een eindstand van 11-2 heeft Team Joe Bar voor de tweede keer de winst binnen
gehaald en dat hadden zelfs de meest fervente fans niet verwacht. Ten slotte geven we hier
graag de wedstrijdsheet, waarop helaas alleen de nummers zijn ingevuld en niet de namen.
Opvallend is wel dat opnieuw veel verschillende spelers op de sheet staan met een goal of
een assist. Dus weer een breed gedragen overwinning. En dat is iets om trots op te zijn.
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