Wedstrijdverslag
Team Joe Bar – Nijmegen Devils U16 4 – 8 (25 maart 2018)

Op 25 maart sloten zowel de junioren als de senioren het seizoen en de SEC
competitie af. Oorspronkelijk zou dit gebeuren met een alles beslissend toernooi, een
soort eendaagse play-offs, waarin de
prijzen zouden worden verdeeld.
Uiteindelijk is het zover niet gekomen en
terecht. Een serieuze competitie beslis je
namelijk niet met een aantal miniwedstrijden. En dus gingen we op zoek
naar een uitdagende tegenstander om
het seizoen in stijl af te sluiten. Toen de
trouwe
fans
op
Facebook
de
aankondiging zagen verschijnen, was het
even slikken. De U16 van de Devils? Zou
het dan geen slachtpartij worden
waarbij onze jongens en meiden
kansloos en met dubbele cijfers van het ijs zouden worden gespeeld? Want de U16
speelt al jaren samen, terwijl het junioren team van Joe Bar vijf jaar geleden zelfs nog
niet bestond. Gelukkig hadden de spelers er zelf wel vertrouwen in en terecht. Want
het werd een mooie, snelle en goede wedstrijd, waarin de teams aan elkaar gewaagd
waren.
Het begin was voor de Devils. Ze zetten direct druk en hadden een paar spelers die
met snelle solo’s de puck tot diep in ons vak wisten te schaatsen. Na vijf minuten
spelen viel de terechte 0-1 en Joe Bar reageerde door er een tandje bij te zetten, niet
alleen door sneller en beter te gaan spelen, maar vooral ook door feller de duels in te
gaan. Het leverde Owen een straf op wegens cross checking en een minuut later
moest ook Dennis van het ijs. De gemoederen liepen even hoog op, waarbij Theo als
ref de zaak uitstekend in de hand hield. Het waren de Devils die profiteerden en 0-2
wisten te scoren. Het was tijd om iets terug te doen en ervoor te zorgen dat de Devils
niet door zouden drukken. Justin gaf het goede voorbeeld met een prachtige redding,
gevolgd door een korte combinatie, waarna Wesl de puck bij Max wist te krijgen, die
op inzet de 1-2 in de touwen schoot. De gehate nul was van het bord en het publiek
stond op de banken. Helaas ging het net voor tijd even mis, want met minder dan 10
seconden te spelen werd het toch nog 1-3.
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Na deze onnodige tegenslag, was het de vraag of de junioren de koppies zouden laten
hangen of dat ze er weer vol voor zouden gaan. Vanzelfsprekend was het laatste het
geval en een snelle Devils goal maakte wat dat betreft geen verschil. Deze werd
namelijk vrijwel direct gevolgd door het tweede doelpunt van Max, die liggend op de
grond niet opgaf en de puck achter de goalie wist te krijgen voor 2-4. Zo bleef het
spannend en hoewel de Devils de marge weer op drie brachten, was het een gelijk
opgaande strijd. In de 36e minuut werd dit beloond toen Max zijn hattrick compleet
maakte op aangeven van Dennis. Na een prachtige 2-2 periodestand, werd er met
een eervolle 3-5 op het bord gedweild.

Ongetwijfeld is er daarna in de
kleedkamer op gehamerd dat
het nog zou kunnen als
iedereen honderd procent en
meer zou geven. En dat is
precies wat er in de derde
periode gebeurde. Er werd
fanatiek geknokt voor iedere
puck en soms ging Joe Bar
daarbij net iets te ver. Het
leverde maar liefst vijf straffen
op tegen slechts eentje voor de
Devils. Het is daarom niet
vreemd dat ze nog drie keer
wisten te scoren, waar de
junioren door een prima goal
van Raphael nog een treffer
tegenover zetten. Deze keer dus geen winst voor Joe Bar en dat is niet verwonderlijk
tegen zo’n ervaren tegenstander. Sterker nog, dat we ze onder de tien hebben weten
te houden en zelf vier keer scoorden, is een prestatie van formaat, waar iedereen die
op het ijs heeft gestaan, heel trots op mag zijn.

Wedstrijdverslag Team Joe Bar

23 maart 2018

2

Na de wedstrijd volgde de huldiging als SEC kampioen, waarbij Twan een korte
toespraak op het ijs hield en vervolgens Ronald aankondigde, die als erelid de prijzen
uit zou reiken. Een bijzonder moment voor de oprichter van Joe Bar, die in 2014 de
basis heeft gelegd voor het juniorenteam. Daar komt bij dat dit waarschijnlijk de
laatste officiële Joe Bar wedstrijd van Max was in Eindhoven. Dat deze ook nog eens
een hattrick scoorde, is dan prachtig hoewel... hij eindigde de wedstrijd op de
strafbank, dat dan weer wel
Alle junioren kregen een kampioensmedaille en als aanvoerder mocht Valentijn de
beker in ontvangst nemen, waarna het feest losbarstte, inclusief champagne.
Degenen, die zich nu zorgen maken over mogelijke alcoholconsumptie door
minderjarigen, kunnen we gerust stellen: er is geen druppel gedronken, want alle
flessen zijn na goed schudden tot op de bodem leeggespoten. Ten slotte werd Justin
gehuldigd als MVP van de SEC competitie en terecht, want hij heeft geweldig staan
keepen en zoals iedereen weet is een goede goalie een voorwaarde voor succes.

Na de huldiging bleef het nog lang gezellig in de kantine, waar we het bij gebrek aan
een blue-tooth verbinding of een moderne audio aansluiting, moesten doen met de
toevallig aanwezige CD’s. En zo sloten we af met ‘Staying alive’ van de BeeGees. Een
passend einde, want dit team gaat voor elkaar door het vuur en is niet kapot te
krijgen. En het prachtige seizoen 2017-2018, waarin ze voor het eerst een grote prijs
pakten, gaan ze nooit meer vergeten.

Wedstrijdverslag Team Joe Bar

23 maart 2018

3

Wedstrijdverslag Team Joe Bar

23 maart 2018

4

Wedstrijdverslag Team Joe Bar

23 maart 2018

5

