Wedstrijdverslag
Rusty Blades - Team Joe Bar 16 – 8 (13 jan. 2018)
Yes, we staan in de halve finale tegen een absoluut topteam, de finalist van 2017 die toen na
een zinderende wedstrijd met slechts een doelpunt verschil verloor en zo de beker op een
haar na miste. Dat roept meteen de vraag op waarom dit team zo sterk is? Hebben ze een
Crosby, Malkin, Sprong-achtige aanvalslijn? Rijden er achterin snelle spelers als een Orr of
een Coffey? Of hebben ze geïnvesteerd in brute kracht en kom je een McSorley of een
Probert tegen als je richting goal schaatst? Of, en dat kan natuurlijk ook, staat er een
Lundqvist in de goal die alle schoten stopt? We hebben het ruimschoots van tevoren
uitgezocht en hoewel er grote talenten als de beide Jannen, Erik, Henk-Jan en Matt op de
sheet stonden, kon dat toch niet de verklaring zijn van de successen die ze ook dit jaar
boeken in de Biercup. Het antwoord moet dus niet gezocht worden in de samenstelling van
het team. Het duurde even voordat bij ons het kwartje viel, maar als je kijkt naar de naam
‘Rusty Blades’ dan is dat de eerste aanwijzing naar hun grote voorbeeld uit een ver verleden,
de befaamde Ottawa Silver Seven, die aan het begin van de twintigste eeuw op roestige
schaatsen grote successen vierden en van 1903 tot 1906 vier Stanley Cups achter elkaar
wonnen. De meest beroemde overwinning boekten ze in 1905 toen ze het opnamen tegen
de Dawson City Nuggets. En die legendarische match lijkt in vele opzichten op wat er
vanavond gebeurde. Op 19 december 1904 vertrokken de spelers vanuit Dawson City. Er lag
zoals altijd in de Yukon een dik pak sneeuw en drie spelers, waaronder de goalie reisden het
eerste stuk op de fiets. Met een goed ontworpen Batavus voorzien van winterbanden zou
dat nog wel lukken, maar in dit geval begaven de tweewielers het al snel en moesten ze
eerst te voet en later per hondenslee verder totdat ze het 600 km. verderop gelegen
Whitehorse bereikten. Daar stapten ze
uitgeput op het slome smalspoortreintje
naar Skagway in Alaska waar ze een paar
dagen vast kwamen te zitten voordat ze
tickets konden bemachtigen voor de
stoomboot naar Seattle. Daarna ging het
verder per trein naar Vancouver, waar ze
hun aansluiting misten en uren moesten
wachten op de intercity die ze uiteindelijk
zo’n 4000 kilometer verderop zou afzetten
in Ottawa. Al met al waren ze 23 dagen
onderweg toen ze half bevroren en volledig
uitgewoond aankwamen en ze hadden langer dan een maand niet meer geschaatst. Toen ze
de volgende dag het ijs opstapten stond de einduitslag daarom al vast en de 9-2 nederlaag
was voor niemand een verrassing. En zo verging het ons vandaag ook, want het geheime
wapen van Leiden heeft niets met ijshockey te maken, maar alles met geografische ligging.
Wij vermoeden dat de Blades oorspronkelijk gewoon in Den Bosch of Tilburg speelden en
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toen succes uitbleef en de bezoekersaantallen begonnen te dalen, bewust verhuisd zijn naar
een verre uithoek van het land om bij iedere thuiswedstrijd aan te kunnen treden tegen
door de reis dodelijk vermoeide tegenstanders. Want dat de puck om half 10 zou worden
gedropt betekende dat onze spelers het avondeten moesten missen en al voor 6 uur op hun
fiets of hondenslee stapten richting het ijssportcentrum in Eindhoven. Daar werden de
spullen over de auto’s verdeeld en begon de meer dan 150 kilometer lange tocht naar
Leiden. Een aantal toppers bedankte hier zelfs voor en zo leek het erop dat we voor het
eerst dit seizoen met minder dan drie volle lijnen het ijs op zouden moeten. Dat de spelers
die de tocht wel hadden volbracht, behoorlijk uitgeput aan de wedstrijd begonnen, moge
duidelijk zijn. Toch waren we optimistisch, want we hadden een prima line-up met een Joe
Bar primeur, want nooit eerder hadden we een zo jonge captain als Valentijn, die als 16jarige voorop ging in de strijd. Verder maakte Marijn zijn debuut en hij deed het geweldig.
Als je dan hoort dat hij als 12-jarige slechts een seizoen bij de Kemphanen heeft gespeeld,
dan is dat nauwelijks te geloven en eigenlijk ook heel jammer, want stel je nu eens voor dat
hij was doorgegaan. Dan zat Sprong nu op de bank. Op de bank zitten is in Leiden overigens
geen vanzelfsprekendheid vanwege het verrassende ontwerp van de ijsbaan. Om te
beginnen hebben ze de snelste 400-meterbaan van Nederland. Terwijl een Sven Kramer
moeite heeft om rondes te rijden van 26 blank, lukt het in Leiden de gemiddelde amateur
gemakkelijk om ze onder de
20 seconden te houden. Op
zulk ijs is snelheid dus geen
probleem. Als je arriveert
ontbreekt het echter wel aan
spelersbanken. Je moet deze
voor de wedstrijd zelf op het
ijs zetten en eigenlijk heeft dat
wel wat. Het is een stukje
nostalgie, die je terugbrengt
naar de tijden van de Silver
Seven. Dat de Leidense
ijshockey liefhebbers daar
anders over denken moge
duidelijk zijn. Laten we
daarom
hopen
dat
ze
binnenkort aan de nieuwbouw
kunnen beginnen, het zij ze
gegund.
Om half 10 begon eindelijk de wedstrijd en we gingen furieus van start. Binnen twee
minuten scoorde Lukas (of was het toch een eigen doelpunt?) de openingstreffer. Twee
minuten later scoorde Matt de gelijkmaker. Hij zou uitgroeien tot de ster van de wedstrijd
met 7 doelpunten en 4 assists. Matt was veel te snel en behendig voor onze verdediging en
het is alleen maar te hopen dat hij er volgende week niet bij is. Dus als iemand hem wil
uitnodigen voor een feestje, graag. Nauwelijks bekomen van de schok stonden we binnen
Wedstrijdverslag Team Joe Bar

13 jan. 2018

2

tien minuten met 4-1 achter. Pas toen werden we weer wakker en kregen wat grip op de
wedstrijd. Het was Keita, die na een kwartier mee naar voren ging en met een goed
geplaatst schot de 4-2 op het bord bracht, waarmee de achterstand na een periode nog te
overzien was. Op de bank waren we het erover eens: we speelden te onrustig, gaven veel te
veel ruimte weg en misten felheid. Dat moest dus anders.
In de tweede periode ging het aanvankelijk beter en het duurde een tijdje voordat Matt toch
weer wist te scoren. Binnen een halve minuut kwam ons antwoord, want Juriaan scoorde
met een voor hem zo typerende solo de 5-3. Daarna gebeurden er vreemde dingen. Een
speler schaatste op over links, zijn schot werd door Bart gestopt, de puck kaatste omhoog en
viel achter Bart op het ijs, waarna de scheidsrechter de puck uit het oog verloor en affloot.
Meteen daarna werd hij over de achterlijn getikt en pointte de ref toch voor een good goal.
Dat kan gebeuren en we zullen nu niet gaan beweren dat de gestreepte mannen met grof
geld zijn omgekocht. Het is echter wel verdacht als je na de wedstrijd de scheidsrechter aan
de bar aantreft met jawel... een heerlijk koud biertje. We zullen laten uitzoeken wie dat
betaald heeft en mocht het uit de kas van de Rusty Blades zijn bekostigd, dan krijgt dit nog
een staartje. Voor het eindresultaat maakte het niets uit, want de Blades hadden geen hulp
nodig om te winnen, want pas bij een stand van 7-3 deden we weer iets terug. Marijn
scoorde zijn eerste voor Joe Bar en een
belangrijke. Met een minuut te spelen
stond het 8-4 en zo’n achterstand is te
overzien. Helaas vielen er in de laatste
minuut van de tweede periode nog
twee doelpunten en daarmee was de
wedstrijd in feite beslist.
De derde periode begon rampzalig. We
speelden met de koppies naar beneden
en geloofden er niet meer in. En zo
werd het 11-4 en 12-4. Het besef dat
we volgende week in de achtervolging
kunnen gaan en dat het doelsaldo er
wel degelijk toe doet, zorgde voor een
opleving. Het schot van Kees van de
blauwe lijn werd nog gestopt, het
tweede schot van Marijn ging hard in
de touwen. Even later was het Ivo die
de trekker overhaalde voor de 12-6.
Vanaf dat moment was het spel
redelijk in evenwicht. De Blades
scoorden en bijna direct daarna was
Frans succesvol, nadat hij van achteruit
mee naar voren was gekomen. Vervolgens waren het weer de Blades die de rode lamp
deden oplichten en ook nu wisten we te antwoorden want Marijn maakte zijn hattrick
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compleet en dat is mooi in een uitwedstrijd, want zo namen we in ieder geval een gratis
puck mee naar huis. Met een 14-8 eindstand hadden we kunnen leven. Helaas ging het in de
laatste twee minuten van de wedstrijd opnieuw mis en stond er uiteindelijk een wat
vertekende 16-8 op het bord.
We hebben deze wedstrijd dus verloren en nog terecht ook. Op de overwinning van de
Blades valt niets af te dingen en dat zullen we dan ook niet doen. Maar toch hebben ze zich
vergist. Want waar de Nuggets ook hun tweede wedstrijd verloren met maar liefst 23-2 zal
dat ons niet gebeuren. Want volgende week hebben wij het voordeel van de grote afstand.
En wie weet valt er voor die tijd wel een dik pak sneeuw, gaat het stormen of keihard
vriezen, zijn de wegen opgebroken en rijden de treinen niet. Dan is alles nog mogelijk. Dus
laten we hopen op noodweer, want een incompleet Rusty Blades team zonder goalie en
zonder Matt, dat een halve dag heeft gedaan over de trip naar Eindhoven, moet te pakken
zijn.

Deze unieke foto is gemaakt met de camera die in 1905 bij de bouw van de Leidense ijsbaan
aan de Rusty Blades is geschonken

Wedstrijdverslag Team Joe Bar

13 jan. 2018

4

Wedstrijdverslag Team Joe Bar

13 jan. 2018

5

