Wedstrijdverslag
Nijmegen Mixstars – Team Joe Bar 6 – 6 (10 mrt. 2018)
Leve de gezonde bitterbal
Terwijl in Den Haag de beslissing viel in de Kings of Beer
League, de mannen van Willem II in Tilburg alle Ajax fans
nieuwe valse hoop gaven en er in Amsterdam op natuurijs
hard werd geschaatst om de wereldtitel, speelden wij een
vriendschappelijke partij tegen de Mixstars in Nijmegen.
We waren afgereisd met ruim twee lijnen en ruim
voldoende talent om de overwinning uit het vuur te
kunnen slepen. Maar ja, zo dacht Cocu er vandaag ook
over...
De ontvangst was allerhartelijks. Zo wachtte er een grote
doos Snelle Jelles in de kleedkamer. Volgens het etiket
een gezonde keuze, want 100 gram van de vermaarde
koek bevat slechts 66 gram suiker en 289 kcal en dus was
het devies om er allemaal toch minstens een of twee te
verorberen om met een maximale bloedsuikerspiegel het
ijs op te gaan. Dat hadden we ook wel nodig, want we
speelden zonder icing en dat betekende dat je volle bak
achter iedere wild weggeschoten puck aan moest
schaatsen. Goed voor de conditie, maar wel even wennen want hierdoor nam het
gevaar van de snelle uitbraak van met name de Mixstars aanzienlijk toe.
In de eerste periode waren we heer en meester. Erik scoorde al snel de
openingstreffer, waarna Sander de voorsprong verdubbelde en Kees zorgde voor het
slotakkoord. Daarbij gebiedt de eerlijkheid te vermelden dat de puck er vrij
gemakkelijk in ging. Bij de Mixstars stond namelijk een dappere dame voor het eerst
in haar leven tijdens een wedstrijd in de goal. Ze deed het uitstekend en keepte met
lef. De afspraak om geen slapshots af te vuren hadden we achteraf gezien helemaal
niet hoeven te maken en dat enkele van onze doelpunten bij een Harm of Dmitry niet
zouden zijn gescoord doet niets af aan haar prestatie.
In de tweede periode dachten we door te kunnen stomen naar een ruime
overwinning. Koen scoorde na een prima actie de 4-0, maar toen ging het mis. Binnen
twee minuten stond het 4-3 en gelukkig was daar Lotte, die er met een geplaatst
schot 5-3 van maakte op aangeven van Sander, die bij zo ongeveer ieder doelpunt als
aangever betrokken was. We kregen weer meer kansen en de 6-3 hing in de lucht.
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De teleurstelling was daarom groot toen we het ijs afgingen voor de dweil met een 55 gelijke stand op het bord. Het had nog erger kunnen zijn, want een gezamenlijke
overtreding van de gebroeders Lintermans voorkwam weliswaar een doelpunt, het
leverde echter wel een penalty shot op, dat door Dmitry met zijn gepatenteerde
poke-check werd gestopt.
In de derde periode ging het gas er weer op. De Snelle Jelles deden hun werk en Koen
wist de opgebouwde energie om te zetten in zijn tweede doelpunt van de avond.
Lang konden we er niet van genieten, want de Stars scoorden met nog een kleine tien
minuten te spelen de gelijkmaker. Daarna bleef het spannend en hadden beide teams
kans op de beslissende treffer. Een speler van de tegenpartij werd de spanning zelfs
te veel. Zijn overdreven felle reactie op een botsing kostte Ivo zijn stick, waarna hij
mocht aanleggen voor een penaltyshot. Helaas leverde dat geen goal op. Logisch
want zijn nieuwe stick was nog niet ingespeeld.
En zo eindigde deze prachtige hockey night in Nijmegen met een gelijkspel. In de
kleedkamer wachtte frisdrank en bier, waarna we ons in de kantine tegoed deden
aan een portie gemengde bitterballen. En wat velen van ons al vermoedden blijkt na
een minuutje googlen te worden bevestigd: die bitterballen bevatten veel minder
calorieën dan de Snelle Jelles. Het is daarom maar goed dat we een extra grote schaal
hebben besteld, want zeg nu zelf, sporten moet wel gezond blijven.

Het voedingscentrum bevestigt wat we allang wisten...
Bitterballen passen uitstekend in een uitgebalanceerd sportdieet
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