
HSV MAAKT HET NIET AF    
Einduitslag HSV 15-1 tegen FC Castricum : 9-3. Helaas hebben we dan over de eindstand gemiste grote 
kansen. Zo’n wedstrijd was het op die onaangenaam koude zaterdagmiddag, matig tot redelijk spel 
(van beide kanten) en legio kansen die vaak miraculeus gemist werden. Lucas (1 keer), Mats, Berend 
en Akar hadden eenvoudig weg voor een ruime overwinning kunnen zorgen. Eigenlijk is hiermee al 
veel gezegd over de “inhaalwedstrijd”, want er waren verder naast die 9 spannende momenten voor 
de goal van Castricum niet echt heel veel hoogtepunten.  
Terug naar het begin van de wedstrijd. Een matige start, maar wel een duidelijk overwicht voor HSV 
met net echt goed lopende combinaties en te weinig doortastend aanvallend spel. Als HSV in die 
periode wel gescoord had, dan had het zo maar een duidelijke overwinning kunnen worden, maar het 
was FC Castricum die met een mooi uitgespeelde kans de voorsprong pakte. Het was alsof Castricum 
vanaf dat moment met veel meer zelfvertrouwen, lef en felheid zichzelf de kampioenskandidaat gingen 
voelen en HSV, voor al in de eerste helft, na de goal, niet meer het geloof in zichzelf hadden. Nou was 
ook de ambiance voor HSV, uitgaande van een thuiswedstrijd, niet echt inspirerend. Met normaal 
gesproken een druk bevolkt terrein met vele supporters en een gezellige inspirerende bar/kantine, 
was het nu een koud, grijzig, opvallend stil en sfeerloos gebeuren met een hermetisch afgesloten bar. 
Daarmee was het thuisvoordeel voor HSV  geëlimineerd en kon de wat uitgedunde supportersschare 
zich niet echt laten inspireren en opladen om hun jongens in de tweede helft net dat extra steuntje in 
de rug te geven. 
De tweede helft gaf een ongeveer gelijk beeld te zien, begrijpelijk, gezien voorgaande analyse, maar 
er moet wel aangetekend worden, dat in de tweede helft de meeste gemiste kansen voor HSV werden 
geteld, en dat het verdedigend wel degelijk goed in elkaar zat. Mika met een paar reddingen, een 
degelijk opererend centrum en een keer het geluk van de lat verschoonde HSV van nog een 
tegendoelpunt. Die basis leidde uiteindelijk tot de verdiende gelijkmaker. Weliswaar 5 minuten voor 
tijd, maar dan wel, uiteindelijk, volledig verdiend. Uit een steekpas van de weer (voorzichtig) van een 
blessure teruggekeerde Raúl, maakte Mats bekwaam de bevrijdende gelijkmaker. Het leek er nog heel 
even op dat er een overwinning aan zat te komen, maar zoals eerder gezegd daarvoor was het vizier 
vandaag onvoldoende scherp ingesteld. Een gelijkspel dat gisteren in de tussenstand tot een 
voorlopige vierde plaats leidde. Of dat ook de eindklassering is en of dat eventueel nog invloed heeft 
op de definitieve indeling voor de tweede seizoenshelft, was bij het ter perse gaan van dit dit keer wat 
saaie en ietwat korte verslag nog niet bekend. Wat uw verslaggevers betreft: welke competitie of 
indeling het ook wordt, wij zien nog steeds veel potentie in dit talentvolle team. Met excuses voor de 
wat korte en wellicht sombere verslaggeving, maar de schrijver dezes, heeft dit stukje geschreven 
tijdens Ajax-Feyenoord en heeft dan ook het nodige te verwerken gekregen….. 
 
 


