
HSV 15-1 wint op karakter van Fortius 15-1 
Voor de tweede keer dit seizoen mocht HSV 15-1 weer afreizen naar sportpark Middenmeer in 
Amsterdam Oost om aan te treden tegen Fortius 15-1. Voor de beker werd er in een pittige wedstrijd 
nog met 1-1 gelijk gespeeld tegen dit elftal dus de supporters waren zeer benieuwd wat ze dit keer 
konden verwachten. Omdat dit het hier ging om de uitgestelde wedstrijd uit de herfstvakantie en de 
volle speelkalender geen vrije zaterdag meer opleverde, werd er op maandagavond bij kunstlicht 
gespeeld. Nu zijn er op sportpark Middenmeer 8 voetbalclubs gevestigd en is er bewegwijzering 
aangebracht om te zorgen dat iedereen bij de juiste club terecht komt. Helaas zijn deze bordjes niet 
verlicht, dus dat leverde voor sommigen de nodige problemen op. Maar uiteindelijk kon een kwartier 
(!) voor aanvang van de wedstrijd de warming-up beginnen. Helaas bleek de aangestelde KNVB-
scheidsrechter niet op te komen dagen en werd een clubvrijwilliger bereid gevonden deze wedstrijd 
te fluiten. Het voordeel was dat hierdoor de volledige warming-up kon worden afgewerkt. Het nadeel 
was het feit dat het hier ging om de vrijwilliger die in zijn enthousiasme en goede bedoelingen de 
bekerwedstrijd ook niet helemaal in goede banen wist te houden… Ondanks het feit dat er verder op 
het complex nauwelijks werd getraind, was de kantine annex buurthuis gelukkig in vol bedrijf en bijna 
net zo druk als bij HSV op een gemiddelde zaterdag en dat was voor de meegereisde supporters wel 
zo prettig.  
 

Onder bijna surrealistische 
omstandigheden (een verder 
bijna geheel verlaten, 
doodstil, pikdonker en beetje 
mistig complex) ging de 
wedstrijd van start. De 
selectie was sinds tijden 
weer geheel compleet en bij 
winst zouden onze helden de 
aansluiting met de top van de 
ranglijst behouden. Er was 
dus wel sprake van enige 
spanning, maar daar was 
vanaf het eerste fluitsignaal 
niets van te merken. De 
mannen gingen er vol 
tegenaan en drongen Fortius 
ver terug op de eigen helft. 

Dit leverde sneller dan verwacht resultaat op. Onze eigen blonde Zlatan speelde zich mooi vrij op het 
randje van de zestien en wist met een enorme pegel de 0-1 op het niet aanwezige scorebord te zetten. 
Een droomstart dus. Maar helaas werkte deze snelle voorsprong voor HSV niet bevrijdend en voor 
Fortius als een soort rode lap. Ook dit keer bleken onze helden grote moeite te hebben met fysiek 
sterke tegenstander en lieten zich hierdoor wat intimideren. Met name de spits (waarvan iedereen 
dacht dat hij met de brommer naar huis zou gaan) en de mid-mid (het blijkt dus biologisch mogelijk 
om op je 14e nog langer te kunnen zijn dan Jeroen), waren nauwelijks af te stoppen. De scheidsrechter 
liet het allemaal begaan. Het eerste slachtoffer was Jeroen die met een “ijsbeentje” het veld moest 
verlaten. Dit maakte op onze helden kennelijk nogal wat indruk want er leek wel een soort angst te 
ontstaan om duels echt aan te gaan. Maar ook dit keer wist Fortius, ondanks het fysieke overwicht, 
niet of nauwelijks kansen te kunnen creëren. Omdat HSV bijna bij iedere aanval besloot om de lange 
bal te spelen, en de voorhoede vrijwel nooit werd bereikt, golfde het spel als een soort flipperkast 
heen en weer. De spaarzame kansen die werden gecreëerd werden of niet benut of afgevlagd door de 
jongste reservespeler van Fortius die als grensrechter fungeerde maar dit niet echt onder de knie had 

Alle hoofdrolspelers in beeld.... 



(maar met coaching vanaf de zijlijn wel meekreeg dat hij de vlag omhoog moest houden…). Kortom, 
het ging er bijzonder aan toe. Met 0-1 werd er gerust en kon Martijn proberen de mannen te motiveren 
voor een betere tweede helft. In de nog steeds levendige kantine werden door Ton de eerste foto’s 
bewerkt en het filmpje op Facebook geplaatst, maar was men niet geheel gerust op een goede afloop. 
 
De tweede helft was een voortzetting van de eerste helft. Toen Fortius na een minuut of 5 van een 
rommelige situatie in het strafschopgebied gebruik wist te maken door de 1-1 te scoren, was dit voor 
Fortius aanleiding om fysiek nog een extra tandje bij te zetten. Het volgende slachtoffer was de net 
herstelde Bor, maar ook Mats en Lucas H. moesten op het veld worden opgelapt. De scheidsrechter 
deed zijn best maar had het niet in de hand en ging met spelers in discussie, maar had helaas niet in 
de gaten dat dit een averechts effect had. Ondertussen sukkelde de wedstrijd met de nodige 
onderbrekingen naar het eind. Door het fysieke spel begon vermoeidheid een rol te spelen. Dit 
resulteerde in meer ruimte over en weer en hierdoor kregen beide teams in de slotfase de nodige 
kansen. Omdat deze niet werden benut bleef het tot het einde spannend. De scheidsrechter had 
kennelijk gezien dat de vierde official het bord met 5 in de lucht had gehouden, want er werd na het 
verstrijken van de officiële speeltijd nog 5 minuten doorgespeeld. En toen werkelijk niemand er nog 
op had gerekend, gebeurde het toch nog: Akar wist zich vrij te spelen en schiet de bal hard in. De bal 
wordt door een Fortius speler van richting veranderd en vliegt het doel in! Dit keer wordt het vlaggende 
grensrechtertje van Fortius gelukkig genegeerd door de scheidsrechter en wordt het doelpunt 
toegekend: 1-2. Na de aftrap wordt er nog een minuutje gespeeld maar was Fortius niet meer in staat 
om hier iets tegenover te stellen en konden onze helden dus met een overwinning van het veld 
afstappen. 
 
Al met al een wedstrijd waarin de scheidsrechter een hoofdrol speelde en een grote invloed had op 
het vertoonde spel. Ondanks het feit dat onze helden zich lieten intimideren en vergaten te voetballen, 
wisten zij dit te compenseren met een enorme inzet tot de laatste minuut van de blessuretijd. Dus een 
verdiende overwinning die hopelijk een opmaat vormt voor de komende weken. Door dit resultaat 
hebben onze helden de aansluiting met de top behouden met een overbrugbare achterstand van 2 
punten op de koploper De Rijp en 1 punt op FC Uitgeest, staan ze op een verdienstelijke 3e plaats. 
 
Volgende week staat de uitwedstrijd tegen SVA 15-1 op het programma. Tot volgende week! 
 
 


