
HSV 15-1 verliest onverwacht         
HSV was tot gisteren in de winning mood (spreek uit “moed”), zoals dat heet. Met de stand in het 
achterhoofd, HSV fier op kop en DEM in de middenmoot was optimisme ook voor de wedstrijd DEM-
HSV dan ook zeer gerechtvaardigd.  
Met het nog steeds ontberen van Berend, maar met Sergio in de gelederen, was er toch sprake van 
een vrij sterke bezetting en daarmee leek de weg vrij voor een op deze nazomerzaterdag leuk 
voetbalfeestje. 
Dat werd het niet! Al gauw na de aftrap werd duidelijk dat het op zijn minst moeilijk zou worden. 
DEM 15-2 bleek een sterk team te hebben en HSV 15-1 kon deze middag niet imponeren. Door 
Eendracht Macht (DEM) leek niet op een team uit de middenmoot, meer op het DEM 15-1 dat fier 
bovenaan staat van de tweede(!) divisie (eendrachtig samengewerkt?). 
De slag werd vooral op het 
middenveld verloren, de ballen 
kwamen niet aan en de DEMmers 
combineerden degelijk en waren de 
eerste 20 minuten vooral op de 
helft van HSV te vinden. Daarnaast 
waren ze fysiek sterker en leken 
HSV daarmee te imponeren. Dat 
alles leidde naar de onvermijdelijke 
1-0 in de 19e minuut.  
Even leek HSV wakker geschud en 
ontstonden er wat kleine kansjes en 
een beetje hoop op een goed 
eindresultaat. Helaas werden Lucas 
en Bor het slachtoffer van het toch 
wel harde spel van DEM en 
moesten geblesseerd uitvallen. Raúl en Sergio kwamen daardoor nog voor rust aan de bak en hielpen 
mee de overbrugbare achterstand vast te houden tot aan de theepauze. In de rust was de stemming 
onder de supporters een beetje bedrukt en werd “gehoopt” op een gelijkspel (“meer zit er niet in”). 
Iets was we niet gewend zijn van de fanatieke harde kern. 
In de tweede helft leek de wedstrijd toch een ander gezicht te gaan krijgen met een HSV die er in 
leek te geloven. En ja hoor, al na 3 minuten maakte Mats de gelijkmaker na een vlotte aanval en een 
droge knal hoog in het net.  Het spel golfde wat meer heen en weer en 2 lange rushses van Raúl 
hadden meer verdiend dan de waardering van het publiek. Raúl vergat de mooie acties te bekronen 
met een doelpunt.  
Het spel werd ook fysieker en vooral de DEM-spelers wisten HSV met af en toe (te) hard voetbal te 
ontregelen. De scheidsrechter kwam verder ook niet over als iemand die “neutraal” in het leven staat 
en floot niet consequent en vaak ten nadele van HSV. Zijn “Foresters” achtergrond lijkt HSV daarmee 
niet helemaal geholpen te hebben, maar dat neemt niet weg dat de 2-1 (8 minuten voor tijd) van 
DEM wel verdiend was. Er waren nog wel kansen in die tweede helft op een HSV-doelpunt en 
halverwege de tweede helft vlak voor de 2-1 leek er zelfs gescoord te worden door HSV, maar zonder 
doellijn-technologie kon niet bewezen worden dat de bal achter de lijn was geweest. De hatelijke 2-1 
bleef op het denkbeeldige scorebord staan tot het laatste fluitsignaal. HSV moest het er mee doen en 
kon zich vasthouden aan een aantal positieve puntjes. Er was verloren met maar 1 doelpunt verschil 
en de concurrentie (Fortius en de Rijp) hadden die middag gelijkgespeeld, zodat HSV met slechts één 
punt achterstand op de derde plaats staat.  
Er is nog niks aan de hand en alle reden om ook volgende week weer in de winning mood te komen, 
liefst tot aan het eind van de competitie. 
 


