Wedstrijdverslag
Team Joe Bar - Dordrecht Lions 7 – 0 (2 feb. 2019)
De beslissende wedstrijd voor een finaleplek
Zaterdagavond was het dan zover. Het thuisduel tegen de Dordrecht Lions. Iedereen was er
op gebrand om te winnen, maar het was een lastige klus om met 9 doelpunten verschil in
Joe Bars voordeel te winnen. Toch hadden ze er alle vertrouwen in en gingen met een goed
gevoel de schaatsbaan op.
Joe bar kan bij de tweede editie van de Bier cup voor het eerst in hun geschiedenis naar de
finale gaan. Dat zou alleen gebeuren als ze met 9 doelpunten verschil winnen. Dan zouden
ze in de grote finale tegen Tilburg staan, een team die erg sterk is afgelopen seizoen. De
Dordrecht Lions gingen ook goed dit seizoen, ze wisten zich goed staande te houden tegen
Den haag en Leiden en het resulteerde in een halve finale plek. Voor de Lions was er geen
kans meer om in de finale te komen, maar dat betekende niet dat ze deze wedstrijd links
lieten liggen.
Het is half negen en de wedstrijd staat op het punt om te beginnen. Vandaag doet coach
Niels Janssen niet het poortje verzorgen maar staat achter de desk om de klok te bedienen.
Achteraf is het gelukkig allemaal goed gegaan met het team om het poortje te bedienen.
Verder was er ook nog hulp met de foto’s van de vriendin van Bart en het schrijfwerk achter
de desk van de kleindochter van Mark Roothaans. Als extra had referee Dmitry ook nog een
GoPro meegenomen om de wedstrijd te filmen.
De wedstrijd begint en Joe bar begint onverwachts heel sterk aan de wedstrijd. Vaak moet
Joe bar in de eerste paar minuten nog in de wedstrijd komen maar vandaag ging het
verassend goed. Nadat de Dordrecht Lions al in de eerste minuut offside maakten grepen de
forwards hun kans. De puck werd richting de blauwe lijn gespeeld waar Philip Nguyen stond
om de puck keurig recht in het blad van Eric de Witte te spelen. Geen verdedigers voor het
doel en daarom vloog de puck ook in de kruising. Naar een minuut stond het al 1-0 voor Joe
Bar. Je zou denken beginnersgeluk, maar als Dordrecht steeds de zelfde fout maakt door
offside te maken knalt in de derde minuut de tweede goal er al in. Ivo zorgde dat er geen
icing werd gemaakt en schaatste de verdediging voorbij. De keeper had niks meer te zeggen
want de puck vloog erin. Je merkte dat het bij de Lions moeilijk ging en dat ze gehaaster
gingen spelen. Joe bar hield hun hoofd koel en in de vijfde minuut is het Juriaan Geertman
die de derde goal van de avond maakt. Eindelijk heeft hij er weer een inzitten. Nadat de
face-off heeft plaatsgevonden heeft Joe Bar wederom een super aanval. Door een breed en
snel spel kan Joe bar makkelijk de aanval opzoeken. Nadat Bart hem strak naar Ivo gespeeld
heeft staat hij 1 op 1 met Bontje, de keeper van Dordrecht. Hij kan niks meer en Ivo maakt
binnen 6 minuten zijn tweede goal en daarmee de 4-0. Joe Bar gaat geweldig in de beginfase
van deze wedstrijd. Maar krijgen het wel lastig. Dordrecht begint alles te geven wat ze
hebben en hebben in de slotfase van de eerste periode toch ook een paar serieuze aanvallen
van onder andere De Koning. De eerste periode is afgelopen en naar een korte pauze begint
Wedstrijdverslag Team Joe Bar

2 feb. 2019

1

ronde 2 van deze avond. Dordrecht is sterker gaan spelen en je merkt dat Joe bar daar toch
wel moeite mee begint te krijgen. Door veel paniek bij de forwards en slechte
positiebepaling van de D’s kan Dordrecht een paar keer goed uithalen. Gelukkig is goalie
Harm Dul nog fris en weet elke puck nog uit het net te houden. Joe bar krijgt nog wel kansen
maar die mislukken of zijn niet goed uitgevoerd. Joe bar is duidelijk de betere deze match
maar dat laten ze in de tweede periode toch niet meteen zien. Er vallen dan ook voor beide
geen goals in deze periode. Captain van het team Eric de Witte is niet bepaald tevreden in de
kleedkamer. ‘’Jullie moeten meer gaan hockeyen, en met je hoofd gaan denken, niet
paniekeren want dit sloeg nergens op’’ Gelukkig snapte de spelers van Joe Bar wat er
misging en gingen dan ook een nieuwe start maken in de derde periode. De eerste 5
minuten was het nog een beetje rommelig en gaf Dordrecht toch nog zeker wat extra kracht
de laatste tien minuten. Maar al snel valt er dan toch weer een goal gemaakt door Philip.
Van dichtbij ingeschoten in de hoek van het doel. Misschien komt er dan toch nog wel een
verassend einde, maar de tijd tikt weg en we gaan de laatste 5 minuten in. Slootboom had
voor de Lions al een keer op de paal geschoten en hij moest er een keer ingaan. Maar de
lions waren nog steeds te gehaast aan het spelen en ronde hun kansen niet mooi af. Daarom
komt er in de 16de minuut weer een kansje aan voor Joe bar, en die pakt goed uit. Eric de
Witte geeft een hele ooie pass aan Bart Habraken die de puck via een one-timer vol in de
kruising mikt. De allereerste goal voor Bart is deze wedstrijd een feit. Hij krijgt daarom ook
de wedstrijdpuck van vandaag. Verder krijgt Joe bar nog de kansen en benutten er daar nog
1 van Koen die hem in de rebound er in tikt, gegeven door Mark. De eindstand is 7-0 en
daarmee is Joe Bar net niet door naar de finale. Gelukkig zit achteraf de sfeer er nog goed in.
Iedereen is erg teleurgesteld want iedereen hoopte ook op de finale. Helaas mocht het niet
zo zijn en zullen ze in de halve finale wederom tegen Dordrecht Lions spelen. Ze zullen dan
vol moeten gaan voor de derde plek net zoals vorig jaar.
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