Wedstrijdverslag
Team Joe Bar – Rusty Blades 2 – 2 (20 jan. 2018)
Vorige week verloren we het eerste duel in de best of two serie met ruime cijfers en
dat betekende dat we de Blades met minimaal 8 doelpunten verschil zouden moeten
verslaan om door te dringen tot de finale. Zoals Advocaat ooit stellig beweerde is dat
een onmogelijke opgave. Gelukkig had hij geen gelijk en zeg dus nooit nooit, want in
2003 wonnen de Capitals nog met tien doelpunten verschil van de Panthers en het is
pas vijf jaar geleden dat de Bruins de Flames met 9-0 versloegen. Het kan dus wel.
We gingen daarom vol goede moed het ijs op en wilden in ieder geval laten zien waar
we op onze thuisbaan toe in staat zijn. Of het genoeg zou zijn voor de finale was
daarbij van ondergeschikt belang.

Het werd een fantastische, spannende wedstrijd waarin we na ruim zeven minuten
spelen op voorsprong kwamen dankzij een doelpunt van Eric, die na een dangle op
snelheid vanuit rechts de puck feilloos binnen schoot. Een goed begin, maar de
liefhebbers zullen zich de wedstrijd van vorige week nog wel herinneren. Toen namen
we ook de leiding en liepen de Blades na de gelijkmaker van Matt al snel uit naar een
niet meer te overbruggen voorsprong. Deze keer hield Joe Bar echter stand in de
eerste periode.
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Sterker nog, in de twaalfde minuut
scoorde Juriaan na een briljante
pass van Frans de 2-0. De Blades
lieten het er niet bij zitten en
gingen op jacht naar de
aansluitingstreffer. Binnen een
minuut had dat succes en weer
was het Matt die het gaatje wist te
vinden voor 2-1. Daarna werd het
een gelijk opgaande wedstrijd met
kansen voor beide partijen,
waarbij niet alleen de forwards
alles gaven, maar er achterin ook
goed werd verdedigd en de goalies
de deur op slot hielden. Het
duurde daarom tot halverwege de
tweede periode voordat Matt
opnieuw een gaatje vond en de
Blades op gelijke hoogte met Joe
Bar bracht. Met nog meer dan een halve wedstrijd te spelen was alles mogelijk. Wij
kregen de nodige kansen, maar ook de Blades klopten regelmatig op de poort. De tijd
tikte weg en continu hing er een treffer in de lucht, zeker ook omdat we tot drie keer
toe met een man minder op het ijs stonden. Zo werd het een onvergetelijke
wedstrijd, die uiteindelijk eindigde in een 2-2 gelijkspel. De eer was gered, maar de
droom om de finale te halen was definitief voorbij.
En toch... als je er langer over nadenkt dan ligt dat niet aan ons maar aan de opzet
van de competitie. Daarom willen wij de organisatie graag een wijziging van de regels
in overweging geven. We kunnen namelijk een voorbeeld nemen aan de NHL. Want
waar bij het voetbal halverwege april PSV al kampioen zal zijn en de resterende
wedstrijden ontspannen kunnen worden afgewerkt, blijft het in de NoordAmerikaanse ijshockey competitie spannend tot de laatste seconde. De reden? Het
doelsaldo doet er niet toe en van een gelijkspel is geen sprake. Daarmee krijg je
spektakel. Neem nu de play-offs van de Oilers tegen de Ducks van vorig seizoen.
Anaheim verloor de eerste twee wedstrijden en kwam in game 4 en 5 niet verder dan
een gelijkspel. Dat zou in de Biercup het einde van hun seizoen hebben ingeluid,
echter niet in de NHL. Want door twee overwinningen in overtime, waarvan met
name game 5 onvergetelijk is, trokken ze uiteindelijk toch aan het langste einde.
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Kijk, dat kan bij ons ook. Dus laten we volgend seizoen bij een gelijke stand overgaan
tot 5 minuten OT met drie tegen drie en als dat niet tot een beslissing leidt, dan
volgen er penalty shots. En mocht het na twee wedstrijden 1-1 staan, dan doen we
hetzelfde. Het publiek zal het geweldig vinden en voor de spelers zal dit betekenen
dat iedere game ertoe doet. En niet te vergeten, het belangrijkste argument: zo
verhogen we de kans dat Team Joe Bar volgend jaar alsnog de Biercup wint. En nu we
toch bezig zijn met het geven van briljante tips, vragen we bij deze officieel
toestemming om voortaan met zes spelers en een goalie het ijs te mogen betreden.
In een wedstrijd zoals deze scheelt dat weer twee keer twee minuten wegens too
many men. En willen jullie in de toekomst na iedere periode alsjeblieft het ijs vegen?
Want dan had Gijs zijn verdiende doelpunt zonder enige twijfel wel gescoord.
Samenvattend kunnen we stellen dat er veel ruimte is voor verbetering maar dat
neemt niet weg dat we volmondig toegeven dat de Rusty Blades terecht in de finale
staan. We wensen ze daarom veel succes met hun jacht op de eeuwige roem.
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