Wedstrijdverslag
Team Joe Bar – Rusty Blades 2 – 4 (16 maart 2019)
Zaterdag 16 maart stond er weer een wedstrijd op het programma. Deze keer
wel vriendschappelijk maar net zo spannend. Het leuke was dat we deze keer
binnen konden spelen wat de anderen ook leuk vonden. We hadden een mooi
team samengesteld en hadden drie volle lijnen. Niet iedereen kon erbij zijn
maar we leken er sterk voor te staan. Ook Leiden had wat sterke spelers mee
genomen. Zo was nummer 44 Matt Bullock erg sterk en hij zorgde dan ook voor
de aanvallen van de Rusty Blades. Toch had Leiden maar 2 lijnen en hun goalie
dat betekende dat zij meer moesten schaatsen en dus sneller uitgeput zouden
zijn. Om iets over half acht klinkt de zoemer en de wedstrijd staat op het punt
om te beginnen. Klaar voor een mooi potje ijshockey.

De eerste paar minuten is het wennen voor beide teams, maar omdat Rusty
Blades er de druk toch net wat meer op heeft staan, zijn zij vaker in hun
aanvalsvak dan Joe Bar. Toch gaan de grootste kansen naar Joe Bar. Maar het
puckbezit is toch net iets vaker voor Leiden en dat zorgt ook voor de eerste
goal van Leiden. Vanaf dichtbij ingeschoten door nummer 19 Erik Thoreson.
We hebben dan ruim vijf minuten gespeeld. Joe Bar zit lekker in het spel en
heeft toch ook wat kansjes die uiteindelijk een mooi spel vormen. Het is Koen
die de puck verovert net voordat de D van de Rusty Blades hem in het neutrale
vak wil rammen.
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Koen ziet de goalie Klaas Brandt voor zich maar is slim en besluit hem netjes
naar forward Peter Kopecky te spelen die met een mooie beweging hem in het
netje tikt. Eindhoven gaat uit zijn dak. En zeker als het lijkt dat Peter Kopecky
een one man show geeft en op het doel afgaat. Door een snelle
schaatbeweging van de D’s kan Kopecky het niet perfect afronden. De puck
wordt van de lijn gehaald door Brandt, die overigens erg sterk gekeept heeft in
deze wedstrijd.
Tweede periode, het ijs is geveegd en we zijn weer begonnen maar het duurt
niet lang voordat de 1-2 valt. Door een erg mooie aanval met goed samenspel
is het captain Werrie De Zwart van Leiden die hem er in schiet. Goalie Dmitry
wist hem nog half te pakken maar de puck lag al over de lijn toen hij erachter
kwam dat hij de puck niet meer in zijn handen had. Verder komt er geen goal
meer in de tweede periode. Dmitry heeft erg fanatiek gekeept en de lines
hebben een uitstekend wisselspel (ook zonder de Poortjesman 😊)
Derde periode. Het moet nu gebeuren voor Joe Bar. De gelijkmaker zou mooi
zijn. Maar Joe Bar loopt te slapen. In de tweede minuut knalt Dennis Kempf
hem erin met een slapshot vanaf de blauwe lijn. Joe Bar weet dat ze een
achterstand goed te maken hebben. Ze zetten een aanval op in hun aanvalsvak
maar net voor de goal wordt de puck afgepakt door Prinsen en die speelt hem
opnieuw naar Dennis Kempf. De D’s kunnen hem niet bijhouden en de tweede
goal binnen een minuut wordt gescoord voor Rusty Blades. Een ongelukkige
manoeuvre voor Joe Bar.
Gelukkig houden ze de focus en krijgen ze opnieuw mooie kansen. Het is weer
die Peter Kopecky met een geweldige actie voor de goal. In eerste instantie
gestopt maar Pieter kan hem aannemen, een open doel kans. Heel het stadion
dacht dat die d’r in ging maar nee! Pieter speelt hem recht naar de goalie.
Achteraf baalde hij hier heel erg van, ook komen er nog genoeg kansen voor
Kees Lintermans die er helaas mee gaat stoppen. Het zou mooi zijn als zijn een
na laatste wedstrijd nog een doelpunt zou opleveren voor hem. Maar het lukte
net niet. De vraag is komt er nog een goal? Ja is het antwoord. Want doordat
Peter een breedtepass geeft naar Ivo is het 1 op 1 en kan hij hem
binnenschieten. Het staat 2-4 en dat is uiteindelijk ook de eindstand.

Wedstrijdverslag Team Joe Bar

16 maart 2019

2

Het was een verloren wedstrijd voor Joe Bar. Maar teleurstelling zat er niet in.
Ten eerste was het vriendschappelijk en ten tweede had niemand zin om te
balen want het was gewoon een hele leuke wedstrijd. Met nog wat leden van
het team (en ik), gingen we achteraf nog wat drinken bij VanDerValk omdat dit
Kees zijn afscheid is. Daarom kreeg hij ook de wedstrijdpuck van vandaag mee.
Het was een leuke wedstrijd en ook een van de laatste wedstrijden van dit
seizoen. Joe Bar is weer een ervaring rijker en het was een erg mooie wedstrijd
om een verslag over te mogen schrijven.
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