
HSV 15-1 maakt indruk  
Met de laatste (uit)wedstrijd tegen Castricum (1-1) en de doordeweekse wedstrijd van afgelopen 

woensdag nog in het achterhoofd waren de verwachtingen verdeeld. De eerste helft tegen Limmen 

woensdag waarde zaterdagmiddag nog als een niet helemaal verwerkt “traumaatje” in de hoofden van 

de supporters die dit debacle hadden aanschouwd. De uitwedstrijd tegen Castricum in januari van dit 

jaar was een moeizaam bevochten strijd geweest met vele gemiste kansen (citaat: “Einduitslag HSV 

15-1 tegen FC Castricum: 9-3. Helaas hebben we dan over de eindstand gemiste grote kansen”). De 

optimisten onder de vrolijk en zomers uitgedoste fans en verwanten van de in ieder geval voorlopige 

koploper dachten daarentegen aan de Limmense tweede helft en het grote overwicht tegen Castricum 

in januari. Nadat de jongens het veld betraden hadden, posteerden de massaal opgekomen supporters 

zich desalniettemin allemaal vrolijk in de zonnebraadstand op de stenen bioscoop fauteuils van de 

HSV-tribune (wanneer volgt HSV het goede voorbeeld van Limmen met hun luxe leren tribune 

stoelen?). 

 Vanaf het krachtige beginsignaal van de ervaren ogende scheidsrechter overtuigde het sterrenteam 

en deed alle pessimistische gedachten in recordtempo wegsmelten. Een aantal prachtige aanvallen 

over vooral de linkerflank en 5 hoekschoppen met evenveel serieuze kansen gaf de Heiloose burger 

meer dan veel moed. Het was eigenlijk een wonder dat het precies 26 minuten en 22 seconden duurde 

voordat het eerste doelpunt viel. Een terecht gegeven penalty vakkundig en overtuigend benut door 

één van de uitblinkers: Ruben! Negen minuten later werd aan alle illusies van de als vierde 

geklasseerde Castricummers een eind gemaakt. Uit de rebound van een hoekschop, scherp geplaatst 

door Mats, knalde Berend een onhoudbare pegel in één keer de touwen in. Met een gerust hart, warm 

gevoel (niet alleen door de voorjaarszon), ontluikend kampioensgevoel, terecht optimisme en 

onderdrukte euforie brak de rust aan. Er werd dit keer geen koffie gedronken door de supporters maar 

slechts zonnestralen ingenomen en uitgekeken naar de tweede helft. Niet wetend dat het hoogtepunt 

er nog aan ging komen. Dat nu al legendarische hoogtepunt vond na 1 minuut in de tweede helft plaats. 

De eerste aanval van HSV bracht de bal bij Mats, die op miraculeuze wijze van 35 meter een 

verwoestend schot tussen de palen joeg. Een beeld dat de hele wereld overgegaan zou zijn, ware het 

niet dat uw verslaggever nog in de ruststand verkeerde en zijn camera nog niet in de aanslag had. 

Misschien wel beter, omdat anders waarschijnlijk vele scouts op voor HSV ongunstige ideeën gebracht 

zouden zijn….. 

Nadat twee minuten later het enige minpuntje van de wedstrijd plaatsgevonden had, een 

tegendoelpunt doordat waarschijnlijk de verder goed spelende HSV-verdediging nog aan het 

nagenieten was, verliep de wedstrijd verder zonder problemen en noemenswaardige incidenten. 

Nadat Bor en Mats de respectievelijke 4-1 (7e minuut) en 5-1 (12e minuut) hadden gescoord, werd het 

tempo iets teruggedraaid. Castricum richtte zich nog wat op, waardoor het spel wat meer heen en 

weer golfde, maar de overwinning kwam nooit meer in gevaar. De komende vakantieperiode is er alle 

gelegenheid voor HSV 15-1 met de trainingsstaf zich voor te bereiden op de kampioens eindstrijd. Het 

weliswaar fier aan kop staande HSV is dan helaas wel afhankelijk van eventuele misstappen van AFC 

34 en SVW 27, die minder verliespunten en wedstrijden gespeeld hebben…. Maar de druk ligt bij de 

ongetwijfeld vandaag door HSV geïmponeerde concurrentie. 


