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Als de spelers van beide teams het ijs
betreden zijn er veel lachende ge-
zichten te zien en worden er over en
weer grappen gemaakt. Zodra de
scheidsrechter voor het eerst op zijn
fluit blaast zijn alle spelers ineens
scherp. In de beginfase van de wed-
strijd is het nog veel aftasten, maar

Rhino’s heeft het overwicht door het
afwachtende en verdedigende spel
van Cougars.
Na vijf minuten beloont Rhino’s
aanvoerder Marco Verstraaten zijn
ploeg door het openingsdoelpunt te
maken met een prachtig afstands-
schot. Geen vuiltje aan de lucht op
dat moment voor de uitspelende
ploeg, die zonder problemen de eer-
ste periode doorkomt.
Maar na zes minuten in de tweede
periode slaat dan toch de zo gevrees-
de vlam in de pan. Bas Visser van
Cougars en Alphonso Grau van Rhi-
no’s vliegen elkaar in de haren na
een onreglementaire bodycheck van
Visser. Antonio Jongejan snelt op
het voorval af en schiet teamgenoot
Grau te hulp. Wat volgt is een duw-
en trekpartij waarbij de scheidsrech-
ters alle moeite hebben om de mêlee

van spelers uit elkaar te halen en tot
rust te bedaren. De drie aanstichters
krijgen ieder forse tijdstraffen en
moeten twaalf minuten langs de
kant zitten.
„In onze klasse mag je geen body-
checks uitdelen, maar dat neemt
niet weg dat het zonde en onnodig is
dat die jongens vervolgens op de
vuist gaan”, zegt Verstraaten. „Onze
tweede periode was al niet onze bes-
te en dan moeten ook nog eens onze
twee snelle aanvallers naar de kant
met een dubbele tijdstraf.” Ook
Cougars-aanvoerder Mitchell Beu-
kema betreurt het voorval. „Ze wa-
ren elkaar al de hele wedstrijd uit de
tent aan het lokken. Er zit ook nog
een hoop oud zeer bij die twee.”
Na een onderbreking van ruim
twintig minuten zijn alle gemoede-
ren weer bedaart en wordt de wed-

strijd hervat. Wat volgt is snel en fa-
natiek ijshockey, waarbij vlak voor
het verstrijken van de tweede perio-
de Cougars verdient langszij komt
door een doelpunt van Milo Buis. In
de derde en laatste periode is het
weer de beurt aan Rhino’s. Uitgere-
kend Grau en Jongejan - die door
hun lange tijdstraffen uitgerust aan
de derde periode beginnen - maken
voor hun ploeg het verschil. De twee
snelle aanvallers zijn een plaag voor
de defensie van Cougars en binnen
een tijdsbestek van acht minuten
scoort Rhino’s aan de hand van het
tweetal vier keer en staat de ein-
stand van 2-5 op het bord.
Rhino’s-aanvoerder Verstraaten
sprak van een geluk bij een ongeluk.
„Doordat zij een tijdje op de straf-
bank zaten, waren ze wel fris in de
slotfase en konden zij het verschil

voor ons maken.”
Ondanks de winst blijft Rhino’s op
de laatste plaats staan in de stand
van de vierde divisie en daarmee
lijkt degradatie uit deze poule vrij-
wel onafwendbaar. Helaas is de kans
daarom groot dat er volgend jaar
geen Hoornse ijshockeyderby meer
zal zijn.

Blue Mountain Cougars-aanvoerder Mitchell Beukema wordt op de huid gezeten door meerdere spelers van Rhino’s. FOTO MARCEL ROB

Verhitte ijshockeyderby
Vooraf getekende vrede van korte duur ✱ Hoorn Rhino’s trekt aan het langste eind in Hoornse
stadsderby ✱ Grau en Jongejan van daders tot uitblinkers ✱ Vier goals in 8 minuten nekt Cougars
Frank van der Meijden

IJshockey ✱ De edities van de
Hoornse ijshockeyderby tussen de
Blue Mountain Cougars en de
Hoorn Rhino’s worden altijd uitge-
vochten op het scherpst van de sne-
de. Deze zaterdag is dat niet anders.
De twee ploegen die al jarenlang een
haat-liefdeverhouding hebben en in
het verleden al eens met elkaar op de
vuist zijn gegaan maken er op het ijs
van De Westfries wederom een spec-
taculaire middag van.

Cougars
Rhino’s 2-5
Verstraaten 0-1, Buis 1-1,
A.Jongejan 1-2, D.Koopmei-
ners 2-2, Pranger 2-3,
L.Jongejan 2-4, De Wolff
2-5.

Door het puntverlies in het Twentse
dorp en de overwinning van koplo-
per Sissa 2 is het gat met de Gro-
ningse koploper nu drie matchpun-
ten met nog maar drie wedstrijden
te gaan.
Lonneker is de nummer vier in pou-

le A van de landelijke tweede klasse,
maar het krachtsverschil met num-
mer drie Caïssa-Eenhoorn is op pa-
pier groot. De Hoornse ploeg heeft
drie matchpunten meer en is gemid-
deld per bord ruim honderd punten
sterker dan de Twentse ploeg.
Daar was zaterdag echter niets van
te merken. Kopman Henk-Jan Visser
liet zich verrassen, net als nationaal
meester Martijn Monteban. Daar-
naast verloor ook Peter Doggers van

een op papier veel zwakkere tegen-
stander en dolf aan het laatste bord
invaller Abel Romkes ook al het on-
derspit.
Niet alleen voor Caïssa-Eenhoorn,
maar ook voor SC Aartswoud werd
het geen leuke middag. In Hoog-
woud trad het aan met drie invallers
tegen Kennemer Combinatie 2. De
Haarlemmers, die tot zaterdag de
tweede plaats op het hoogste
Noord-Hollandse niveau deelden

met Aartswoud en Purmerend 2,
profiteerden optimaal van de perso-
nele problemen bij de thuisploeg.
Het werd maar liefst 2-6.
Pijnlijk voor Aartswoud was boven-
dien dat niemand het zoet van de
overwinning mocht proeven. Peter
Holscher, Jeroen Bakker, Pascal Zijl-
stra en invaller Jan Stapel remiseer-
den, kopman Marc Helder, Jean-
Paul Ory en de invallers Jasper Seele-
meijer en Rowan Louter verloren.

Kampioenschap uit beeld voor Caïssa-Eenhoorn
Schaken ✱ Caïssa-Eenhoorn kan
een snelle terugkeer naar de lande-
lijke eerste klasse vergeten. De
schaakploeg verspeelde zaterdag
een punt in en tegen Lonneker (4-4). 


