
Bij gebrek aan een teamfoto van onze helden, de teamfoto van VV Alkmaar 

HSV 15-1 pakt winst bij primeur tegen VV Alkmaar 15-1 
Na de primeur van het nieuwe HSV-tenue stond er deze week wederom iets nieuws voor onze 
helden op het programma: een officiële competitiewedstrijd tegen een damesteam! En dat is iets 
dat, voor zover wij weten, nog nooit eerder in Heiloo heeft plaatsgevonden. De tegenstandsters 
spelen in het onder-16 team van VV Alkmaar. VV Alkmaar vormt de doorstart van Telstar VVNH 
(Vrouwen Voetbal Noord Holland), een club waarin de meest talentvolle voetbalsters uit Noord 
Holland kunnen doorstromen naar de Eredivisie. Het grootste voorbeeld waartoe dit kan leiden 
vormt voormalig HSV-talent Anna Ursem, dat nu in het eerste van VV Alkmaar speelt en wekelijks in 
de Eredivisie haar wedstrijden speelt. De kracht van de tegenstandsters was op voorhand niet 
helemaal in te schatten, zo wisten zij 2 wedstrijden te winnen maar er ook 2 te verliezen. 
 
Bij aanvang van de wedstrijd werd duidelijk dat een wedstrijd tegen dames door onze helden erg 
interessant gevonden werd. Zo waren bijvoorbeeld alle geblesseerde spelers de gehele wedstrijd op 
de bank aanwezig…. Vanaf het eerste fluitsignaal werd direct duidelijk dat de dames hun mannetje 

stonden. Voetbaltechnisch en fysiek waren zij meer dan gelijkwaardig aan onze helden. Het 
positiespel was zelfs beduidend beter. Nu moet hierbij wel opgemerkt dat onze mannen al een aantal 
weken niet hun beste spel vertonen. Deze wedstrijd vormde daar geen uitzondering op. Ook dit keer 
speelde het voetbal zich voornamelijk op het middenveld af. Beide teams wisten niet of nauwelijks 
kansen te creëren. Naarmate de wedstrijd vorderde wist HSV een licht veldoverwicht te realiseren. 
Dit resulteerde in een paar corners. Maar de uitstekende keepster van Alkmaar had hier weinig 
moeite mee. Toch wist Lucas H. op enig moment de score te openen. In een rommelige situatie voor 
de Alkmaarse goal wist Jeroen de bal bij Lucas te krijgen die met dit buitenkansje wel raad wist: 1-0. 
Niet snel daarna wist Alkmaar optimaal te profiteren van eigenlijk het enige foutje dat de verdediging 
van HSV maakte. Een ongelukkige terugspeelbal van invaller Sergio ging door de benen van Mika en 
tergend langzaam over de lijn: 1-1. De wedstrijd werd overigens geleid door een 16-jarige 
scheidsrechter die vandaag zijn eerste wedstrijd als KNVB-scheidsrechter mocht fluiten. In de eerste 
helft wekte hij de indruk dat de dames van VV Alkmaar vooral beschermd moesten worden want de 
overtredingen die beide teams in gelijke mate maakten, werden toch een tikje eenzijdig beoordeeld. 
In de tweede helft, die met een 1-1 stand van start ging, was dit niet meer merkbaar en toen werd 
voor iedereen duidelijk dat ook in het maken van overtredingen de dames hun mannetje stonden. 
Opvallend detail was wel dat het “reageren” naar de scheidsrechter bij de dames niet of nauwelijks 
voor kwam… 
 
Maar goed, de tweede helft zal de geschiedenis in gaan als de helft van de gemiste kansen. En dat 
waren niet de kansen van VV Alkmaar want die werden namelijk niet gecreëerd. Daar tegenover 
wisten onze helden ongeveer een stuk of 10 opgelegde kansen compleet te missen. Zowel Mats als 
Lucas wisten zich diverse malen vrij te spelen voor de keeper. Maar wisten hiervan geen enkele maal 



het doel te vinden. Enerzijds omdat de keepster van Alkmaar geweldig stond te keepen, maar 
anderzijds….(vult u dit zelf maar in). Lang leek het er dan ook op dat het wel eens 1-1 zou kunnen 
blijven. Maar gelukkig is daar dan altijd nog Nick die op enig moment in geheel vrijstaande positie 
voor het doel de bal kreeg aangespeeld en beheerst intikte: 2-1! Niet snel daarna deed Akar wat 
Mats en Lucas verzuimden: de bal over de keeper lepelen en scoren. Met 3-1 op het wel aanwezige, 
maar niet bediende, scorebord, was de wedstrijd gespeeld en blijven onze helden door deze 
winstpartij meedoen in de strijd om de koppositie. 
 
Al met al een merkwaardige wedstrijd waarin de tegenstandsters in een aantal opzichten misschien 
wel beter speelden dan onze helden, maar desondanks geen enkele kans wisten te creëren en HSV 
uit de enorme hoeveelheid opgelegde kansen nauwelijks wisten te scoren. Het in grote getalen 
opgekomen publiek kreeg in ieder geval een aantrekkelijke wedstrijd voorgeschoteld waarin duidelijk 
werd dat de vooroordelen die sommigen misschien nog hebben over damesvoetbal werden 
gelogenstraft. 
 
Door het verplaatsen van de wedstrijd tegen Fortius zijn onze helden volgende week vrij en kunnen 
de blessures weer herstellen en kan er nog wat extra getraind worden op de afwerking… Over 2 
weken staat de thuiswedstrijd tegen WSV 1930 15-1 op het programma. 
 
Tot over 2 weken! 
 
Hans 


