
HSV 15-1 wint op karakter van Meervogels 15-1 
Na maar liefst 3,5 week zonder voetbalactiviteiten mochten onze helden weer aan de bak. Dit keer 
werd er afgereisd naar het pittoreske Akersloot waar de wedstrijd tegen Meervogels op het 
programma stond. Met zomerse temperaturen op de thermometer was dit een onvervalst potje 
zomeravondvoetbal. Net als Limmen toonde Meervogels zich een voorbeeldige gastheer: de wedstrijd 
was geprogrammeerd op het hoofdveld met een perfecte grasmat, de kantine was speciaal voor deze 
wedstrijd een uurtje eerder open gegaan en er werden zelfs waterflessen aangeleverd voor de 
drinkpauzes. En, als kers op de taart, een functionerend scorebord met afstandsbediening. Het enige 
wat aan de feestvreugde ontbrak was een compleet mediateam om dit alles vast te leggen. Uit nader 
onderzoek bleek het Feyenoord-minnende teamlid de avond in gepaste dronkenschap door te brengen 
om nader stil te staan bij het feit dat zijn cluppie exact 16 jaar geleden de EUFA-cup won (waarschijnlijk 
met Raul “Geen woorden, maar daden” spelend op de gitaar…)! Op deze wedstrijd stond best wel de 
nodige druk want de concurrentie had in de tussentijd de nodige punten gepakt. Om niet op voorhand 
alle kampioenskansen te verspelen moest er vandaag gewonnen worden. 
 
Door de absentie van Raul en de blessure van Niels waren Stijn en Sergio opgeroepen om het team te 
versterken. Met een goed gevulde reservebank werd er dan ook enthousiast gestart. Zoals te doen 
gebruikelijk kwamen onze helden wat stroef uit de startblokken. De tegenstanders zaten er direct op 
en dat blijft toch een spel waar onze mannen niet erg mee uit de voeten kunnen. Het was dus weer 
het bekende beeld van veel balverlies en weinig vloeiende combinaties. Dit keer was het gebrek aan 
wedstrijdritme nog eens een extra complicerende factor. Het doorgaans zeer stabiel spelende 
verdedigingsblok had er bijvoorbeeld duidelijk meer moeite mee dan normaal. Gelukkig werd dit alles 
in ruime mate gecompenseerd door veel inzet. Het leverde dus best wel een boeiend gevecht op. Tot 
de eerste drinkpauze  hielden de teams elkaar lekker bezig zonder dat er sprake was van een 
bovenliggende partij. Na de drinkpauze wist Lucas van der Horst uit een zeer onoverzichtelijke situatie 
voor het Meervogelsdoel (en met hulp van een voet met vingers….) de wedstrijd open te breken door 
in de 17e minuut de 0-1 op het scorebord aan te laten tekenen. Voor onze helden werkte deze 
voorsprong niet bevrijdend terwijl voor de Meervogels dit juist reden was om een tandje bij te zetten. 
Binnen 5 minuten was de stand dan ook 1-1 na een zeer ongebruikelijke chaos binnen de HSV-
verdediging. Voor de Meervogels was dit een ongekende luxe want tegen de sterkere teams in deze 
competitie was tot op heden met zeer grote cijfers verloren. Aangemoedigd door hun fanatieke coach 
werd er nog een paar tandjes bij gezet. Sommige spelers gingen hierbij wel een beetje te ver waardoor 
de irritaties wat begonnen toe te nemen. Gelukkig kwam het rustsignaal precies op tijd om de 
gemoederen wat te laten rusten. 
 
Na de rust bleek dat Meervogels de twee gevaarlijkste spelers had gewisseld waardoor de 
verhoudingen op het veld behoorlijk werden gewijzigd. Onze helden kwamen hierdoor beter in hun 
spel en waren duidelijk de betere partij op het veld. Dit leverde direct de nodige 100% kansen op maar 
het lukte niet om de bal in het doel te krijgen. Maar gelukkig kreeg uiteindelijk Akar na een minuut of 
5 de beloning voor zijn harde werken en wist hij de 1-2 op het scorebord te zetten. De mannen gingen 
vervolgens op jacht om de voorsprong te vergroten. Dit ging wel wat ten koste van de nauwkeurigheid 
waardoor veel pogingen in schoonheid smoorden. Maar Mats wist uiteindelijk na een hele reeks aan 
pogingen, toch het net te vinden: 1-3! Ondertussen werd duidelijk dat de vakantieperiode en het 
krachten vretende spel hun tol begonnen te eisen. Diverse spelers kregen in de loop van de tweede 
helft last van kramp. Naast Berend moest de jarige Jeroen meerdere malen behandeld worden. 
Gelukkig was Meervogels niet bij machte om gebruik te maken van het feit dat HSV 5 minuten met 10 
man op het veld stond. Daar stond tegenover dat onze helden ook niet bij machte waren om de score 
verder uit te bouwen waardoor zij 1 (!) doelpunt te kort komen om exact gelijk te komen met AFC ’34. 
 



Al met al een wedstrijd waarin onze helden diep moesten gaan om de overwinning te halen en 
Meervogels een stuggere tegenstander bleek te zijn dan vooraf was ingeschat. Maar de punten zijn 
binnen en dat is deze fase van de competitie het allerbelangrijkste. Met nog 2 wedstrijden te gaan 
hebben zowel AFC ’34 als HSV 4 punten achterstand op koploper SVW. De volgende wedstrijd wordt 
gespeeld tegen AFC ’34 waar onze helden in ieder geval de tweede plaats kunnen pakken. Dus dat 
belooft nog een spannend slot van de competitie te worden! Als voorbereiding op de kraker tegen AFC 
worden komend weekend een paar oefenpotjes in Limburg gespeeld. 
 


