
HSV 15-1 speelt gelijk tegen Fortius 15-1 
Het zal waarschijnlijk de eerste keer in de historie van HSV zijn geweest dat er gespeeld moest 
worden tegen het Amsterdamse Fortius. Maar op deze regenachtige zaterdag ging het er dan 
eindelijk van komen. Helaas waren onze helden niet op volle oorlogssterkte. Berend was ziek en Piet 
en Lucas H. hadden familieverplichtingen. Gelukkig was Lucas E.  weer dusdanig hersteld dat hij weer 

aan spelen dacht en waren Sven Beuling en 
Lars Vercammen bereid om mee af te reizen 
naar Amsterdam Oost. Fortius is gevestigd in 
sportpark Middenmeer, een enorm sportpark 
in Amsterdam Oost met maar liefst 22 (!) 
voetbalvelden en pal naast de plek waar 
Johan Cruijff zijn successen behaalde in het 
stadion De Meer. Na de verhuizing naar de 
Arena is hier een woonwijk ontwikkeld, maar 
een muurschildering van John Cruijff op één 
van de appartementengebouwen geeft aan 
dat men hem niet is vergeten. Sportpark 
Middenmeer is waarschijnlijk het enige 
voetbalcomplex in Nederland met 
bewegwijzering naar de op het park 
gevestigde voetbalclubs. Dat zijn er maar liefst 
8… 
 
Met Sven in de goal en Bor in de spits werd 

afgetrapt. Gezien het feit dat Fortius met 5-2 had verloren van ZAP werden de kansen op een 
overwinning op voorhand als realistisch ingeschat. Een riante overwinning zou overigens ook nodig 
zijn om op doelsaldo door te kunnen bekeren. Helaas wenste Fortius aan dit scenario niet mee te 
werken. Sterker nog, vanaf de eerste minuut werden onze helden teruggedrongen op de eigen helft 
en kwamen zij niet in hun spel. De tegenstanders waren scherper in de duels en sneller in de 
omschakeling en HSV kon hier niet veel tegenover zetten. Gelukkig wist Fortius ook niet veel echte 
kansen te creëren zodat Sven niet veel reddingen hoefde te verrichten. Na een minuut of 15 viel 
Lucas E. uit. Zijn positie als mid-mid werd overgenomen door Bor en Mika mocht als spits gaan 
fungeren. Een rol die hem wonderbaarlijk goed afging. Er ontstond wat meer gevaar en HSV kwam 
iets beter in het spel. Helaas wist Fortius dankbaar gebruik te maken van een foutje van HSV en 
wisten zij de 1-0 op het niet aanwezige scorebord te zetten. Een tegenslag waardoor onze helden 
zich gelukkig niet gek lieten maken. Er werd gewoon door gevoetbald en geduldig gewacht op de 
kans die ging komen. Want tegenstander maken ook soms fouten. Dit keer speelde de keeper van 
Fortius de bal recht in de voeten van de vrijstaande Mats. En net als in de wedstrijd tegen Koedijk, 
wist Mats dit buitenkansje prima te verzilveren: 1-1! Na dit doelpunt wisten onze helden niet verder 
door te drukken en werd niet snel daarna de kleedkamer opgezocht voor de rust en een zeer korte 
tactische bespreking, want voordat de meegereisde toeschouwers een eerste slok van hun 
koffie/thee hadden kunnen nemen werd er al gestart met de tweede helft. 
 
Het wedstrijdbeeld van de tweede helft was voor de neutrale toeschouwer erg aantrekkelijk: 2 teams 
die niet voor elkaar onder deden en alles uit de kast trokken om de overwinning te behalen. Helaas 
stonden er geen neutrale toeschouwers langs de lijn… Voor de HSV-toeschouwers was het erg prettig 
om te constateren dat de verdediging de deur maar liefst driemaal op slot had gedraaid. De 
aanvallers van Fortius kwamen er feitelijk niet aan te pas. Maar helaas was dit de eerste twintig 
minuten van de tweede helft ook aan de orde voor de aanvalslinie van HSV. Er werd over en weer 
veel balverlies geleden waardoor het spel in een hoog tempo heen en weer bleef gaan. Vermakelijk 
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om te zien maar het behalen van een riante overwinning werd per minuut minder realistisch. 
Overigens was het interessant om te zien dat de ingebrachte Lars zich ogenschijnlijk moeiteloos kon 
aanpassen aan het hoge tempo waarin er werd gespeeld. In het laatste kwartier zakte het spel van 
Fortius iets in en kregen onze helden een klein veldoverwicht. Dit resulteerde in een aantal kansen 
die helaas niet werden verzilverd. Ongetwijfeld zou Johan Cruijff hiervoor wel een passende 
uitspraak hebben. Zo iets als: ”Als je een speler niet dekt, kan hij ook niet uit de dekking lopen” of 
“Voetbal begint met denken”, maar helaas is uw verslaggever niet zo creatief en zag hij de wedstrijd 
eindigen met een stand van 1-1. Op basis van het gehele wedstrijdbeeld was dit geen gehoopte maar 
wel een terechte uitslag. 
 
De gewenste monsterscore werd dus niet behaald en daardoor kon ZAP met een minieme 
overwinning van 1-0 op Koedijk als eerste eindigen in de bekerpoule. Onze helden zijn dus zonder te 
verliezen uitgebekerd. Jammer, maar laten we het er op houden dat het 3 nuttige oefenwedstrijden 
waren. En om nog eenmaal de oude meester te citeren: “Om te beginnen is er maar één bal en die 
moet je dus hebben, maar waar het in wezen om gaat is: wat doe je met de bal?” Misschien zou het 
helpen als er in de komende wedstrijden iets meer met die bal zal worden gescoord… 
 
Na dit stukje scorebordjournalistiek van de bovenste plank kunnen we weer over tot de orde van 
dag. Vanaf volgende week start de competitie en staat de teller weer op nul.  
 
Tot volgende week! 
 
 


