Wedstrijdverslag
Team Joe Bar – Dordrecht Lions 5 – 1 (10 maart 2019)
Het seizoen loopt langzaam maar zeker ten einde en dat betekent dat de prijzen worden
verdeeld, ook in de Beer League waar de strijd om het brons na de wedstrijd in Dordrecht al
in het voordeel van Team Joe Bar leek te zijn beslist. Maar ach, dat dacht eerder deze week
de heer Solari ook om van Herr Tuchel maar te zwijgen. Beiden waren ze in de
veronderstelling dat ze in het hol van de leeuw de genadeklap hadden uitgedeeld en groot
was de teleurstelling toen ze in Madrid en Parijs met lege handen gedesillusioneerd de
kleedkamers opzochten. Eric hamerde er terecht op dat dit ons niet mocht gebeuren. Want
wie denkt dat een wederopstanding zoals Ajax of Manchester United deze week lieten zien,
niet voorkomt in het ijshockey, die vergist zich. Voor de meest legendarische come-back in
de NHL moeten we terug naar 10 april 1982. De almachtige Edmonton Oilers (een soort
Team Joe Bar dus) namen het op tegen het nooit opgevende LA Kings (een soort Dordrecht
Lions dus). In de derde wedstrijd kwamen de Oilers met fantastisch spel op een 0-5
voorsprong. Met nog een periode te gaan, leek de winst in de pocket. En toen gebeurde het.
De 1-5 viel tamelijk onverwacht, niets aan de hand, leuk voor de eer. De 2-5 volgde en Glen
Sather kon er op de bank wel om lachen. De 3-5
kwam pas op het bord met nog 5 minuten te
spelen. Om de 4-5 te scoren haalde LA hun goalie
van het ijs en het onmogelijke gebeurde met
minder dan 10 seconden op de klok: de gelijkmaker
viel en in overtime maakten de Kings het af. Het
betekende dat jaar het einde van de Stanley Cup
dromen van de Oilers en onze technische staf twijfelde er niet aan dat de coach van de Lions
de onvergetelijke beelden voor de wedstrijd in de kleedkamer zou afspelen op zijn
uitvouwbare iPad als de ultieme motivatie om de strijd nooit op te geven.
Gelukkig hebben wij in Eric een topcoach, die continu onderstreept dat je alleen maar succes
kunt hebben als je er 100 % voor gaat. En dat deden we. Zo werd het een felle, maar faire
strijd waarin geen cadeautjes werden gegeven. Gelukkig hadden we met Marieke een
ervaren en professionele ref op het ijs, want anders had de sportieve strijd wellicht over
kunnen slaan in een iets te fanatieke ijshockey battle. Want geloof het of niet, voor het eerst
dit seizoen vloeide er bloed op het Eindhovense ijs nadat Eric (per ongeluk, dat dan weer
wel) met zijn stick niet alleen de puck, maar ook de onderlip van zijn tegenstander raakte.
Marieke aarzelde geen moment en keurde het daaruit voortvloeiende doelpunt af. Maar ook
de Dordtrechtenaren hielden zich niet in, vraag dat maar aan Lotte die na een flinke
bodycheck dankbaar was dat ze bij Rono een Cooper broek met extra beschermende laag op
het zitvlak had aangeschaft. Maar juist door dit heerlijke fanatisme bleef het lange tijd
spannend, want hoewel Marijn al binnen vijf minuten de openingstreffer scoorde, slaagden
we er in de eerste periode niet in om door te drukken. In dit kader is een compliment aan
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het adres van de Dordtse keeper op zijn plaats, want hij hield met fantastische reddingen zijn
team op de been. En zo scoorden de Lions in het tweede bedrijf zelfs de gelijkmaker en
behoorde een Miracle on the Antoon Coolenstreet weer tot de mogelijkheden. Twee
minuten later was het echter Lotte, die een briljante pass gaf op Jozef en iedereen weet dat
je hem geen millimeter ruimte moet geven, want sinds hij meerdere tientjes heeft
geïnvesteerd in een nieuwe stick beschikt hij over een dodelijk schot (kun je nagaan wat er
gaat gebeuren mocht hij in de toekomst ooit een nieuw, aerodynamisch onderpak
aanschaffen). Er was een klein gat geslagen en nu lukte het wel om door te drukken want
Eric gaf zelf het goede voorbeeld door na een fraaie solo de 3-1 op het bord te brengen. De
bronzen medaille kwam nu wel heel dichtbij, wat restte was een mooie afsluiting en dat
betekende dat ook de derde periode succesvol moest worden afgerond.
Binnen een halve minuut legde Ivo de puck al in het net en konden de meegereisde fans op
de tribunes hun feestje beginnen. We kregen nog kansen op meer, maar ook De Lions bleven
ervoor gaan en hadden een aantal schoten op goal. The encore was echter voor ons met een
fraaie combinatie, waarbij Nick de puck oppikte, hem doorspeelde op Sander, die door de
verdediging heen cirkelde en Philip bediende, die niet aarzelde en loepzuiver afrondde voor
een 5-1 eindstand. En zo pakten we voor de tweede keer op rij het brons in een competitie
die ieder jaar sterker wordt. Dan is het mooi om te zien dat Team Joe Bar een snelle groei
doormaakt en in niveau flinke stappen voorwaarts zet. De uitstekende, intensieve trainingen
beginnen hun vruchten af te werpen. Dat belooft wat voor het volgende seizoen, want net
als Edmonton in 1982 zal Joe Bar niet rusten voordat we de beker in handen hebben.
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