Wedstrijdverslag
Dordrecht Lions – Team Joe Bar 2 – 7 (17 feb. 2019)
De strijd om het brons
Zondag 17 februari was de eerste wedstrijd om de strijd voor de 3de plek. Team Joe Bar was
met bijna 3 complete lijnen afgereisd naar Dordrecht om te strijden voor de derde plek.
Hoewel Dordrecht lions met een paar spelers minder het ijs betraden zag je het vuur in hun
ogen en waren hun ook zeker klaar voor de strijd.
De zoemer klonk in de mooie ijshal van Dordrecht en meteen zette Joe bar de aanval in en
met succes want met nog maar 57 seconde op de klok werd de eerste goal gescoord bij Joe
bar door Juriaan die een mooie assist kreeg van Bart. Dordrecht Lions lieten zien dat ze zich
niet zomaar gewonnen gaven en kwamen in de aanval. Lotte probeerde de puck nog uit het
vak te krijgen maar was te laat waardoor nummer 15 kon schieten. De puck ketste tegen de
stick van de goalie waardoor deze omhoog dwarrelde zo over de goalie heen en de stand
werd gelijk getrokken.
Vele minuten volgde waar zowel Dordrecht als Joe bar lieten zien wat ze in huis hadden
maar zonder resultaat tot de laatste anderhalve minuut van de eerste periode.
Marijn speelt de puck in het blad van Juriaan die de puck met gemak achter de goalie weet
te brengen en de 1-2 voor Joe bar is een feit.
De face off wordt genomen en meteen sprint Ivo naar voren met de puck. Hij aarzelt geen
moment en met een prachtig schot in de kruising zorgt hij dat nog net voor de zoemer 1-3
op de scorebord staat voor Joe bar.
Na een korte teambespreking bij beiden teams kon de tweede periode beginnen. Het vuur
was bij beiden teams flinks aanwezig want Joe bar wilde deze winst niet meer afgeven waar
juist Dordrecht de score gelijk wilde trekken. Hoewel Dordrecht met alle macht de puck weg
probeerde te krijgen uit het vak was het wederom Juriaan die de puck kreeg en met alle
gemak kon scoren 1-4 en zo voor de hattrick zorgde. De 10 minuten die daarop volgde was
de spanning over en heen te voelen en door de uitstekende goalie skills aan beiden kanten
wist de puck niet achter de goalie te komen. Na 10 minuten vond Eric het genoeg geweest
en met een assist van Juriaan en Koen zorgde hij voor de 1-5 bij Joe bar.
Hoewel de derde periode werd begonnen met voordeel voor Joe bar wisten beiden teams
dat het nog niet gestreden was en dat alle kansen nog open lagen.
De zoemer klonk voor de derde periode en terwijl iedereen aan het kijken was waar de puck
was gebleven was Juriaan alweer super snel op de goalie afgestormd en na 6 seconde in de
derde periode zorgde hij voor de 1-6.
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Dordrecht Lions wilde als waren leeuwen vechten voor de puck om te scoren maar deze
strijd resulteerde in een bezoekje aan de strafbank voor nummer 25, 2 minuten voor
tripping. Joe bar liet de kans liggen om de powerplay goed te benutten en na 2 minuten was
Dordrecht weer op volle sterkte en ook meteen aan de puck. Nummer 80 staat helemaal vrij
voor de goal en wordt prachtig in het blad aangespeeld door nummer 38 waardoor de goalie
Dmitry geen schijn van kans meer heeft. Na 46.46 minuten staat er 2-6 op het scorebord.
Beiden teams blijven strijden om de puck waarbij uiteindelijk Joe bar het sterkste blijkt te
zijn want met 53.54 op de klok scoort Koen met een hele mooie tip in en wordt de eindstand
2-7 voor Joe Bar.
Ook al had Joe bar gewonnen was het een wedstrijd met veel spannende momenten en veel
leuke acties vanuit beiden teams. 10 maart zullen we weten of Joe bar ook daadwerkelijk
met de 3de plek naar huis gaat.
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