Flamingo's 24e bij het ISSTT
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Afgelopen weekend was het weer zo ver: het beregezellige ISSTT werd gehouden in
Flamingo-bakermat Enschede. Het was weer een weekend met veel unihockey, veel bier en
weinig slaap, een combinatie die toch altijd weer goed werkt.
De Flamingo's hadden het ISSTT eerst op 2 teams begroot, maar door een gebrek aan
spe(e)l(st)ers werd het er uiteindelijk maar eentje. Met slechts twee dames en zes heren was
het toch goed te doen (al denkt Elske er misschien wat anders over na al dat geren).
De wedstrijden in de eerste poule gingen best lekker, er werd slechts van runner-up (zoals
later zou blijken) de Mighty Ducks verloren, waardoor we eindigden op een 2e plek. De
wedstrijden die hierna volgden gingen wat minder, zeg maar niet al te best, oftewel allemaal
verloren. Gelukkig kun je op het ISSTT nog best aardig eindigen als je die eerste poule het
maar een beetje leuk doet. Met een 24e plaats stonden we toch weer 9 plaatsen hoger dan
vorig jaar.
Winnaar was Team Stockholm, die de trofee bij al die andere ISSTT-overwinningen kan
zetten (of misschien gooien ze het ding wel uit het busje onderweg terug naar Zweden, je weet
het niet). De finale tegen de Mighty Ducks kende niet heel veel spanning, Team Stockholm was
duidelijk de sterkere partij, wat ook wel uit de eindstand van 12-1 blijkt. Gelukkig voor het
publiek zorgden de Zweden voor wat humor door tot twee keer toe een strafbal uit te lokken die
vervolgens door een zoontje van een van de Mighty Ducks-spelers werden genomen (onder
luid gejuich van het publiek). Het ventje mistte wel tot twee keer toe, maar het is ook niet zo
makkelijk als je stick beduidend hoger dan je navel komt.
Een ander ventje moeten we toch ook even noemen, namelijk Maarten Donders. Dit
ex-ISSTT-commissie-lid was niet bij de omroep-microfoon weg te slaan en om de zoveel tijd
mochten we dan ook weer van zijn enthousiaste persoonlijk horen wie waar speelde, daarnaast
presenteerde hij de finale op opzwepende wijze.
Al met al weer een erg geslaagd ISSTT!
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