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Capitals:
vuurwerk en
n wij-gevoel
JOHANN MAST

E

r hangt iets in de lucht, op deze
late zaterdagavond. Het publiek in
de Blauwe Hal van de Leeuwarder
Elfstedenhal voelt dat al een poosje
feilloos aan. Hun team, de Capitals,
heeft in de tweede periode met 1-4 achtergestaan in de noordelijke derby tegen GIJS uit
Groningen, maar heeft zich terug geknokt in
de wedstrijd. Van 2-4 en 3-4 is het via 3-5
zomaar 5-5 geworden. Nu zitten we in overtime.
,,Verdomme, je krijgt hier wel waar voor je
geld’’, zegt iemand op de tribune. Hij heeft
zijn woorden nog niet uitgesproken, of Jildert Okkema kegelt de puck langs de Groninger goalie in het netje. Een paar seconden
later wordt de 27-jarige ijshockeyer uit Dronryp bedolven onder een kluwen van teamgenoten. 6-5! De topper in de eerste divisie, de
kraker van het noorden, is meteen voorbij,
de sensatie compleet. Capitals boekt alweer
de zesde overwinning op rij.
Het gezang is nog lang niet verstomd. Er
zijn flink wat fans naar Leeuwarden gekomen. Ze zijn de hele wedstrijd blijven staan,
op de zittribune. Biertje in de hand, oneliners
in de aanslag. Ze hebben, toen het er nog niet
zo best uitzag, luidkeels Hessel de Jong toegezongen. Ze hebben ‘It Woanskip’ ingezet
toen Kian Dreesens de vierde Leeuwarder
treffer erin schoot. Ze hebben, als de wedstrijd stillag, gehost op de dreunende klanken van ‘Highway to hell’, ‘Born to be wild’
en andere rockkrakers. En ze zijn compleet
uit hun plaat gegaan toen David Bartos de
gelijkmaker (5-5) in de touwen joeg.

D

e laatste is een van de sterspelers van
de club uit Leeuwarden die zo graag
binnen drie jaar naar het hoogste
niveau wil promoveren. Hoe dan ook is de in
Tsjechië geboren Bartos met zijn 41 jaar met
voorsprong de oudste in het team dat voor
een groot deel uit youngsters is opgebouwd.
,,Toen ik zag dat zeker vijf jongens mijn
zoon hadden kunnen zijn, heb ik de spelerslijst maar weggelegd’’, zegt Bartos lachend als
hij klaar is met handen schudden in de clubkantine, de plek waar de helden van zojuist
zich losjes tussen de fans begeven.
David Bartos kan het niet helpen, maar het
doet hem deugd dat het juist GIJS is dat een
draai om de oren heeft gekregen. De Tsjech is
op aandringen van Capitals-coach Arjan

DIT VOELT ECHT ALS EEN
NIEUWE START OP MIJN
41STE. I LOVE THE GAME,
IT’S MY DRUGS!

TOEN IK TEGEN ZE
SPEELDE, ZAG IK DE
ENERGIE BIJ DE CLUB, DE
HONGER, DE GRETIGHEID

Spektakel verzekerd
bij de ijshockeyers
van Capitals Leeuwarden. De club die
dit seizoen een financiële injectie
kreeg, is in alle geledingen vol van optimisme en hoopvolle
toekomstverwachtingen. ,,Ze proberen
hier iets tofs neer te
zetten.’’

hart en nieren en vader van de spelers Tycho
en Tristan Houben. ,,Elkenien docht wol wat,
it is hiel gesellich’’, vult Goffe Vellema uit
Dokkum, speler van het zesde team, aan.
Neem Dylan Foks. Hij staat op vrije dagen
als scheidsrechter op het ijs. ,,Zulke dingen
moet je gewoon voor elkaar over hebben’’,
zegt Foks en hij doet het graag. Juist omdat
de club zijn hart heeft gestolen.
,,Capitals is een club in opkomst’’, weet
Foks. ,,Ze proberen hier iets tofs neer te zetten, ook qua sfeer. Toen ik een paar jaar
geleden met GIJS tegen ze speelde, zag ik de
energie bij deze club, de honger, de gretigheid. Die enorme wil om er met elkaar iets
van te maken; ik wilde daar graag mijn
steentje aan bijdragen. Ik herkende mezelf
van een paar jaar geleden erin terug.’’

D

e ogen van teammanager Jitze de
Jong glinsteren als hij aan de stip aan
de horizon denkt die Capitals heeft
getekend. Hij kan niet wachten tot de Blauwe
Hal binnenkort ,,mooier wordt aangekleed’’.
,,Het moet meer op een echte ijshockeyhal
gaan lijken’’, zegt de vader van de spelers
Brend en Hessel de Jong.
De Jong: ,,OrangeGas sponsort Aris ook.
Daar zijn ze vijf, zes jaar verder. We willen
daar ook heen. De sponsor wil natuurlijk zo
snel mogelijk hogerop, maar dat is nog te
hoog gegrepen. Nu zouden we in de BeNeLeague alles met 10-0 verliezen. Er was sprake van dat we dit jaar al buitenlandse spelers
zouden halen, om meer scorend vermogen
te krijgen en het publiek nog attractiever
ijshockey te bieden, maar dat komt later. Het
moet niet ten koste van de eigen Leeuwarder
jeugd gaan, dat zou zonde zijn.’’
Terug naar iets eerder op de avond, de
noordelijke ijshockeyderby ligt even stil. Uit
de speakers galmt ‘No limit’, de grote hit van
2 Unlimited uit 1993. De hele tribune dreunt
lekker mee. De mogelijkheden, zo lijken ze te
denken, zijn eindeloos in Leeuwarden.

Peters vanuit Groningen naar Leeuwarden
overgestapt. Zelf maakte Peters die keuze al
een jaar eerder. Ook Dylan Foks (30), een
andere routinier van GIJS, is meeverhuisd.
,,Ik vind het hier veel leuker dan in Groningen’’, zegt Bartos. ,,Ik kon vorig jaar al
naar de Capitals, maar toen moest ik een
operatie ondergaan en kon ik trainer worden
bij GIJS. Maar Arjan kwam erop terug en deze
keer heb ik ja gezegd. Nu help ik de jonge
spelers hier vooruit en ik merk dat ze dat
waarderen. Man, dit voelt echt als een nieuwe start op mijn 41ste! Ik kan absoluut nog
niet zonder ijshockey en wil hier ook volgend seizoen nog graag spelen. I love the
game, it’s my drugs!’’
De club heeft zijn ambities in een driejarenplan opgesteld en dat spreekt Bartos aan.
,,Ik proef veel optimisme’’, zegt de Tsjech. ,,Er
is genoeg potentie. Twee, drie spelers erbij en
we kunnen over twee seizoenen misschien
naar de BeNe-league toe. Ik weet niet of ik
dan zelf nog speel, maar ik hoop hier ooit als
trainer aan de slag te kunnen.’’

Flyers buigt achterstand
om in ruime overwinning

H

et optimisme waaraan David Bartos
refereert, is rondom voelbaar. Leeuwarden Capitals mag dan alweer
bijna tien jaar bestaan en sinds 2016 in de
eerste divisie uitkomen, het lijkt alsof de
club de sleutel van de ijshal zojuist pas heeft
gekregen en iedereen enthousiast met verfkwast en behangtafel in de weer is gegaan.
Waar de club zich in eerdere jaren tevreden moest stellen met kleine geldschieters,
beschikt Capitals dit seizoen over een hoofdsponsor die de beurs trekt: OrangeGas. De
naam van het bedrijf is aan de clubnaam
toegevoegd, als blijk van waardering. Zo
lopen medewerkers in fraaie outfits rond en
hoeven de spelers geen contributie meer te
betalen. Mannen als Bartos – de Tsjech
woont in Hoogersmilde – ontvangen een
reiskostenvergoeding. In ruil daarvoor zijn
de spelers verplicht zich voor de club in te
zetten, bijvoorbeeld als trainer.
Niemand die klaagt. Sterallures worden in
Leeuwarden thuisgelaten. ,,Het familiegevoel
is groot’’, zegt René Houben (51), clubman in

Davvid Bartos, de Tsjechische nieuwkomer van Capitals, heeft de 5-5 gemaakt tegen zijn vorige club GIJS en viert dat.
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Het blijft goed gaan met UNIS Flyers. Zelfs
een 4-1 achterstand kon de Heerenveners
niet op de knieën krijgen. Antwerp Phantoms
werd met 6-4 (2-1, 2-2, 3-0) verslagen.
Daardoor blijft Flyers met 15 punten uit vijf
duels ongeslagen op kop in de BeNe-League.
De revival van Flyers in de topsport onwaardige noodaccommodatie van het Belgische
Deurne was opmerkelijk. De mannen van
trainer Mike Nason leken een mindere dag te
hebben. ,,Het was in alles behelpen’’, zei
Nason. Hij zag zijn ploeg de dip te boven
komen en genoot daar van.
,,Ook toen we 4-1 achter kwamen bleef de
sfeer op de bank strijdbaar en positief. Dat
kwam mede omdat we gewoon genoeg kansen kregen, maar het scoren even niet lukte.’’
De Flyers-coach zat mede daarom niet in over
een goede afloop. Hij kreeg gelijk. Flyers was
de veel betere ploeg en wist de achterstand
om te buigen in de uiteindelijk verdiende 6-4
overwinning.

