
HSV 15-1 heeft primeur en wint van Fortuna 15-2 
Het was de dag waarvan iedereen wist dat hij ooit zou gaan komen. Oftewel de dag dat het eerste 
jeugdteam in het nieuwe HSV-tenue zou gaan spelen. Mede dankzij shirtsponsor VSS viel de eer aan 

onze helden te beurt. Nadat zij ook al als eerste het 
zwarte uittenue hadden aangemeten gekregen, 
mocht zij nu ook het nieuwe thuistenue aan de 
fans showen. En het moet gezegd worden, het ziet 
er wel flitsender uit dan het vorige tenue. Maar 
flitsend tenue of niet, het bleef een grauwe en 
natte herfstdag en dat beperkte het aantal fans in 
grote mate. Of dit alles ook zijn effect had op het 
spel van onze helden zullen we nooit weten, maar 
met Bor, Piet en Raúl op de bank kwamen de 
mannen niet erg imponerend uit de startblokken. 
Er werd veel balverlies geleden en de passing was 
niet erg zuiver. Daar stond tegenover dat de 
tegenstanders de hele eerste helft niet in de buurt 
van het doel van Mika wisten te komen. Ondanks 
het slordige spel wisten onze helden wel een 
aantal opgelegde kansen te creëren. Akar wist zich 
bijvoorbeeld maar liefst 3 keer vrij voor de keeper 
te spelen, maar wist op miraculeuze wijze de bal 
niet in het net te krijgen. Ook Mats en Lucas 
kregen het niet voor elkaar. Na een minuut of 25 
besloot interim-coach Fons tot een tactische 

omzetting. Bor werd ingebracht voor Akar en ging op zijn vertrouwde mid-mid positie spelen en 
Berend werd de nieuwe rechtsbuiten. Door deze omzettingen kwam er wat meer balans in het team 
en nam het veldoverwicht verder toe. De nieuwe rechtsbuiten liet aan zijn directe tegenstander zien 
dat hij verreweg de snelste sprinter op het veld was en dat leverde weer de nodige nieuwe kansen 
op. Maar de bal verdween niet in het net en er werd met een 0-0 op het wel aanwezige, maar niet 
ingeschakelde scorebord, gerust. 
 
In de kleedkamer had Fons kennelijk een inspirerende speech gehouden, want onze helden 
begonnen de tweede helft beduidend beter te spelen. Na een minuut of 5 wist Lucas H. met een 
schitterende kopbal de score te openen. In deze fase werd er goed druk gezet en kwam Fortuna 
nauwelijks over de middenlijn. Toch duurde het nog een minuut of 10 voordat Berend de stand op 2-
0 wist te brengen. Deze voorsprong bracht wat gemakzucht in het spel van de mannen. Het spel 
werd weer wat slordiger. Desondanks kwam Fortuna niet of nauwelijks in de buurt van het 
strafschopgebied en hielden de verdedigers de doorgang richting doel potdicht. Maar nadat Bor met 
een bekeken schuivertje de stand op 3-0 had gebracht, zakte het spelpeil behoorlijk in. Er ontstonden 
zowaar enkele kansjes voor Fortuna. In een zeer onoverzichtelijke situatie lukte het niet om de bal 
weg te krijgen uit het strafschopgebied van HSV en nadat de bal ongeveer 23 keer was geraakt, wist 
een speler van Fortuna uiteindelijk te scoren. Na deze onverwachte treffer zetten de Fortunezen nog 
een tandje bij en werd er zowaar een paar keer handelend optreden van Mika gevraagd. Maar goed, 
er zijn grenzen in het leven en één daarvan is dat een 2e doelpunt van Fortuna volledig tegen de 
spelverhoudingen zou zijn ingegaan. Deze grens werd dus niet overschreden en hierdoor kon de 
scheidsrechter (die in deze sportieve wedstrijd kans zag om 4 gele kaarten te geven…) met een 3-1 
eindstand, affluiten. Nu is er in het voetbal een ongeschreven wet dat je ook slechte wedstrijden 
moet winnen om kampioen te worden. Op grond hiervan is de kans groot dat we dit seizoen weer 



een kampioensfeest mogen gaan vieren…. Maar goed, de punten zijn weer binnen en de koppositie is 
behouden dus waar hebben we het over? 
 
De aanwezige fans besloten in de warme kantine om Berend tot Man of the Match uit te roepen 
omdat hij in zijn positie als rechtsbuiten niet alleen met zijn doelpunt de wedstrijd in het slot wist te 
schieten, maar ook zijn directe tegenstander tot totale waanzin wist te spelen. Sommigen meenden 
zelfs dat de linksback van Fortuna huilend van het veld afliep, maar dat kan ook de regen geweest 
zijn. 
 
Volgende week mogen we weer naar het pittoreske Beverwijk voor de uitwedstrijd tegen DEM 15-2 
dat zowel van Fortuna als van de Kennemers verloor. Op voorhand lijken er dus kansen te zijn voor 
een goede uitslag. Maar misschien deze week toch nog wat trainen op het afwerken… 
 
Tot volgende week! 
 

 


