
HSV 15-1 oefent tegen AFC ´34 15-2 
Nadat Limmen 15-1 om zeer onduidelijke redenen besloot om de laatste inhaalwedstrijd niet te spelen 

is het najaarseizoen afgesloten met een 5e plaats voor onze helden. En dus geen plaatsing in de 

promotiepoule om te strijden voor een plekje in de hoofdklasse. Want dit recht was voorbehouden 

voor de nummer 1 t/m 4. Jammer natuurlijk, maar de eerlijkheid gebied te zeggen dat de mannen het 

in een aantal wedstrijden onnodig hebben laten lopen. Aan de andere kant levert de poule waarin zij 

nu zijn geplaatst mooie tegenstanders op en kan afgevraagd of een eventuele promotie naar de 

hoofdklasse wel zo gunstig is voor het huidige HSV 14-1 die daar dan volgende seizoen in moet gaan 

spelen. 

Als voorbereiding op de voorjaarscompetitie was vandaag een oefenwedstrijd tegen AFC ’34 15-2 

ingelast. Een tegenstander met een verhaal. De selectieteams van AFC ’34 spelen allemaal nogal hoog 

(2e of 3e divisie). De tegenstanders van vandaag spelen als 15-2 in de eerste klasse maar zijn allemaal 

een jaartje jonger en spelen dus volgend seizoen als 15-1 in de 2e of 3e divisie. Dit leeftijdsverschil was 

op het veld duidelijk merkbaar, onze helden waren gemiddeld 1 tot 2 koppen groter. Het zou dus 

vandaag een strijd worden tussen fysiek en techniek. In de eerste fase van de eerste helft was duidelijk 

dat AFC niet alleen technisch beter was maar ook veel druk wist te zetten. Hierdoor kwamen onze 

helden geen moment echt in de wedstrijd. Het was onrustig en onnauwkeurig. Dit resulteerde in veel 

balverlies en weinig uitgespeelde kansen. Na een kwartiertje kwam AFC door een penalty (hands (?) 

van Lucas ten Elzen) op 0-1. Deze achterstand kwam het spel van onze helden niet ten goede en het 

duurde dan ook niet lang of er stond 0-4 (!) op het, wel aanwezige maar niet ingeschakelde, scorebord. 

Het in grote getalen mee gekomen AFC-publiek meende dat deze wedstrijd wel eens een simpele walk-

over zou kunnen worden. Zij hadden echter buiten Berend gerekend. Want nadat HSV al tweemaal 

een 100% scoringskans had gemist, wist hij via 2 schoten in de verste hoek de achterstand naar een 

overzienbare 2-4 terug te brengen. Über-supporter Richard S. had in de rust er toch al alle vertrouwen 

in dat het allemaal goed zou gaan komen. Onder de luide tonen van een echte goaltune deed hij alvast 

een soort overwinningsdansje op het veld…. 

Na de rust kwamen weliswaar dezelfde teams op het veld, maar hadden zij beiden een soort 

metamorfose ondergaan. Het krachten vretende spel van AFC in de eerste helft had kennelijk zijn tol 

geëist want zij kwamen er feitelijk niet meer aan te pas. Onze helden daarentegen speelden als 

herboren. De combinaties liepen weer goed en er werd niet of nauwelijks balverlies geleden. Ook de 

verdediging hield de zaak nu goed dicht waardoor invalkeeper Raúl slechts een paar terugspeelballen 

hoefde op te vangen. Nadat Berend en Mats van positie waren gewisseld werd duidelijk dat beiden 

ook buiten hun natuurlijke habitat kunnen voetballen. Het duurde dan ook niet lang voordat het 

veldoverwicht van HSV werd vertaald in doelpunten. Ook dit keer was Berend trefzeker en wist hij 

hoogstpersoonlijk de stand weer op gelijke hoogte te brengen. Wat je de mannen zou kunnen 

verwijten is dat zij AFC wel bij de strot hadden maar niet door wilden bijten. Op basis van de 

scoringskansen in de tweede helft had een overwinning dan ook logisch geweest. Maar gezien het 

krachtsverschil in de eerste helft was een remise een terechte uitslag. Beide teams mogen terug kijken 

op een nuttige oefenwedstrijd waarin voor AFC duidelijk werd dat een fysiek sterkere tegenstander 

voor deze rasvoetballertjes nog best een lastige opgave is. Voor onze helden moet het een goed gevoel 

geven dat zij na een 4-0 achterstand toch nog gelijk konden komen tegen een tegenstander die 

voetballend een paar maatjes groter was. 

Volgende week start het nieuwe seizoen met een uitwedstrijd tegen VIOS-W 15-1 in Warmenhuizen. 

De teller staat dan weer op nul en de jacht op een prijs kan dan weer opnieuw beginnen. We wensen 

de spelers en technische staf natuurlijk hierbij veel succes! 


