
HSV 15-1 wint moeizaam van Kennemers 15-1 
Vandaag mocht de koppositie worden verdedigd tegen Kennemers 15-1. De club die vooral bekend is 
vanwege het feit dat Rafael van der Vaart bij de Kennemers zijn voetbalcarrière is gestart. Het naast 
het complex gelegen woonwagenkamp, waar hij is opgegroeid, oogt dan ook als een soort voetbal-
relikwie. Ook Kennemers had hun eerste competitiewedstrijd gewonnen, dus deze wedstrijd zou een 
goede graadmeter kunnen vormen voor de krachtsverhoudingen dit seizoen. Onder leiding van een 
piepjonge KNVB-arbiter (speler van KFC onder 16) ging de wedstrijd van start. Coach Martijn had een 
paar tactische omzettingen doorgevoerd in de opstelling en de fans waren zeer benieuwd hoe dit zou 
uitpakken. Ondanks het feit dat onze helden niet erg best uit de startblokken kwamen, was al snel 
duidelijk dat van deze tegenstander niet verloren zou hoeven worden. Maar bij de eerste aanval die 
in de buurt van Mika kwam, stond de spits volledig ongedekt voor de goal en mocht hij de 1-0 op het 
scorebord zetten. Een tegenvaller die niet veel veranderde aan de veldverhoudingen. HSV bleef het 
spel domineren maar was zeer slordig in de passing en de afwerking. Ondanks het harde werken van 
de mannen was het spel geen schim van het soms oogstrelende voetbal van vorige week. Achteraf 
werd aangegeven dat veld nogal hard was en dit soms rare effecten op de bal. Dat zal ongetwijfeld zo 
zijn, maar ook bij de 2-0 mocht de spits van de Kennemers ongehinderd de bal in het doel schieten 
en dat heeft niets met de kwaliteit van het veld te maken en alles met positiespel… Overigens was dit 
de tweede aanval die in de buurt van Mika kwam. We kunnen dus stellen dat de Kennemers 
bijzonder effectief speelden. Net als HSV leden de Kennemers veel balverlies en hiervan wist Akar 
dankbaar gebruik te maken door binnen een minuut na de 2-0, de aansluitingstreffer te maken. 

Vanaf dat moment begonnen 
onze helden duidelijk beter te 
voetballen. Binnen een minuut 
of 5 wist Akar nummer 2 te 
scoren en begon HSV voor de 
winst te spelen. Ondertussen 
werd een doelpunt van Mats 
afgekeurd wegens (vermeend) 
buitenspel van Akar, maar vlak 
voor tijd maakte Lucas H. dan 
eindelijk de bevrijdende 2-3! 
 
Onder toeziend oog van Rafael 
zelf, genoten de fans van de 
koffie en de terugkeer van 
Richard langs het veld. 

Niemand twijfelde aan een goede afloop en uiterst relaxt zocht men de overdekte tribune weer op 
om zich op te maken voor wat ongetwijfeld een sprankelende tweede helft zou worden. Maar niets 
was minder waar. Nadat er een minuut of 5 was gespeeld wisten de Kennemers dankbaar gebruik te 
maken van de onrust die ontstond nadat de scheidsrechter niet had gefloten voor een overtreding. 
Tegen alle verhoudingen in werd de 3-3 aangetekend en ontstond er een geheel andere wedstrijd. 
Bijna de gehele tweede helft liepen onze helden een beetje achter de feiten aan. De Kennemers 
kwamen feitelijk niet meer bij Mika in de buurt (mede door de omzettingen in de verdediging) maar 
wisten het spel wel zeer goed te ontregelen. Er werden bijvoorbeeld minstens 4 ballen door de 
Kennemers in de naastgelegen sloot geschoten. Ook de keeper maakte vreemde kapriolen bij het 
uitschieten, hetgeen hem zelfs een gele kaart opleverde. Door dit alles kwam HSV moeilijk aan spelen 
toe. Daarnaast viel er ook de nodige pech te noteren zoals vermeend buitenspel van Mats, bal over 
de keeper maar net naast van Lucas, bal op de paal van Mats, etc. Ondertussen tikte de tijd in het 
voordeel van de Kennemers want voor hen zou een gelijkspel toch wel gelijk staan aan een 
overwinning. Maar gelukkig wist de sterk spelende Niels aan alle eventuele illusies van de Kennemers 



een eind te maken door 4 minuten voor het einde rustig te blijven in een zeer onoverzichtelijke 
situatie in het strafschopgebied van de Kennemers: 3-4. Een totale ontlading maakte zich meester 
van het HSV-publiek op de tribune. De andere helft van het publiek zat toch enigszins beteuterd te 
kijken naar de bal die in de linkerhoek van het doel tegen het net stuiterde. De doorgaans 
bescheiden Niels werd bedolven onder zijn medespelers en werd door alle HSV’ers direct 
uitgeroepen tot Man of the Match! Kortom, er werd een bescheiden feestje op en langs het veld 
gevierd. Na dit kantelpunt in de wedstrijd wisten de mannen de wedstrijd rustig uit te spelen en 
kwam de overwinning geen moment meer in gevaar. De koppositie bleef gehandhaafd en ondanks 
het moeizame spel keek iedereen tevreden terug op deze wedstrijd. 
 
Volgende week staat de thuiswedstrijd tegen Fortuna Wormerveer 15-2 op het programma. Dit team 
wist vandaag met 3-1 te winnen van DEM 15-2, maar verloor vorige week van WSV 15-1.  
 
Tot volgende week! 
 
Hans 


