Wedstrijdverslag
Team Joe Bar junior – The Icehawks 3 – 4 (14 jan. 2018)
Dit seizoen doet de jonge garde het prima in de zondagse competitie. De junioren
staan fier bovenaan en de Icehawks versloegen een week geleden The Red Army met
duidelijke cijfers. Vanavond troffen ze elkaar in een beladen wedstijd. Want hoewel
de prijzen net als in de NHL pas aan het einde van het seizoen in de playoffs worden
verdeeld, ging het vanavond om meer dan de punten alleen. De junioren wilden hun
ongeslagen status vasthouden en de Icehawks waren uit op sportieve revanche. Het
werd daarom een wedstrijd op het scherpst van de snede, waarin niets werd
weggegeven en het spannend bleef tot de laatste seconde. Uiteindelijk trokken de
Icehawks aan het langste einde en wonnen ze door een powerplay goal zeven
minuten voor tijd. Tot twee keer toe kregen we nog de kans om met een man meer
gelijk te maken en eigenlijk hadden onze junioren het ook wel verdiend, maar
vanavond viel het kwartje de verkeerde kant op. Jammer maar helaas en eigenlijk
totaal onbelangrijk. Want onze junioren vormen een team om trots op te zijn, niet
alleen omdat ze inmiddels zijn uitgegroeid tot een sterke ijshockeymachine. Nee,
vanavond lieten ze zien waar
Team Joe Bar voor staat en wat
respect betekent. Deze week is
namelijk de grootvader van
Max, de vader van Ronald,
overleden. Twan kwam daarop
met het idee om voor de
wedstrijd een minuut stilte te
houden. Helemaal terecht,
want zonder Ronald zou Team
Joe Bar niet hebben bestaan en
dat geldt zeker ook voor het
juniorenteam, waaraan Max als
speler van het eerste uur al
jaren een belangrijke bijdrage
levert zowel op als naast het ijs.
Dat hij er nu bij zou zijn, had
niemand verwacht en dat
maakte deze avond tot iets
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zeer speciaals, zeker ook omdat hij met een assist en een doelpunt de wedstrijd nog
bijna wist te kantelen. Het mooiste was dat de spelers zelf meer wilden doen dan
alleen een minuut stilte en zo speelden ze de hele wedstrijd met een rouwband. Een
prachtig gebaar, dat zeer werd gewaardeerd. Hier past hulde en respect en voor Max,
Ronald, Ivonne, Lion en Karin heel veel sterkte met hun verlies namens alle leden van
Team Joe Bar.

Respect van twee teams – grote klasse
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