
HSV 15-1 laat weer kostbare punten liggen        
Een vraag-en- antwoord spel-verslag 
 

Na een weekje rust, werd zaterdag de draad van deze spannende competitie weer opgepakt met de 
kraker tegen WSV 1930 15-1. WSV dat voor aanvang van deze wedstrijd op 2 punten van HSV stond 
en ook nog eens wedstrijd meer gespeeld had. Alle kans om definitief afstand te nemen van deze 
concurrent. Het heeft niet zo mogen zijn. We komen straks nog even op de stand en de kansen voor 
het kampioenschap terug, maar nu eerst het vizier op het toch een beetje kwakkelende HSV 15-1. 
Allereerst popt dan de vraag op: “Hebben ze terecht verloren?” Het antwoord is helaas simpel te 
beantwoorden: “já”. De volgende vraag, die je kan stellen: was HSV kansloos? Op deze vraag gaan we 
wat dieper in. In aanmerking genomen dat het creëren van kansen een van de belangrijkste 
ingrediënten is om überhaupt de mogelijkheid te hebben om te scoren en te winnen, kunnen we 
gerust stellen, dat HSV zeker niet kansloos is geweest. Zowel in de eerste helft als de tweede helft 
hebben uw verslaggevers en de tientallen 
supporters legio kansen gecreëerd gezien. Maar de 
weergaloze keeper van WSV (ook nog eens 
uitgerust met een Kuit-achtige opzweep-kwaliteit 
en een groot talent voor vakkundig tijdrekken), de 
lat (eenmaal) en het gestuntel van de HSV-
aanvallers op het moment suprême voorkwamen 
een regen van doelpunten. Dus kunnen we stellen, 
dat HSV niet kansloos was. Afmaken van 
doelpunten is wel cruciaal en daar hapert het wel 
aan de laatste tijd. Ook al waren er gisteren best 
kansrijke pogingen. Schoten van Mats, Lucas en 
Raúl misten maar net de perfecte richting of werden gekeerd door de keeper. Ook voor het doel 
werd net het laatste raffinement en geluk gemist. De belangrijkste vraag dient zich dan direct aan: 
“Hoe komt het dat HSV 15-1 de draad kwijt is?” Vaak voorkomende antwoorden op dit soort vragen 
zijn: “als we dat wisten, was het probleem al opgelost” of “dat is een van de mysteries van het 
voetbal:” Met dat soort antwoorden gaat uw verslaggever er zich niet van afmaken. Er zijn een aantal 
redenen, die wij bij de uitgebreide na-analyse in de burelen van de redactie boven tafel hebben 
gekregen. Eén daarvan is het feit dat Berend, een van de productiefste spelers in dit team, nu al 
weken geblesseerd is. Een andere belangrijke oorzaak is, dat HSV bij achterstand te gehaast gaat 
opereren en dat een aantal spelers te solistisch gaan spelen. Tot slot (als u er meer denkt te weten, 
kunt overigens altijd de reactie even bellen of whatsappen) denken wij dat de spelers van HSV 15-1 
zich enigszins laten intimideren door het verbale “geweld” van de tegenstanders en daardoor meer 
bezig zijn met verongelijkt zijn, dan met het uitnutten van hun fysieke talenten. Ligt het dus niet aan 
hun kwaliteiten en vermogen om kampioen te worden? Nee, zeker niet! De manier waarop de 1-1 
tot stand kwam (doelpunt Mats) is daarvoor alleen al het bewijs. Ook verdedigend zat het best aardig 
in elkaar, ook al waren beide tegendoelpunten te voorkomen geweest. Het tweede doelpunt was ook 
nog eens te wijten aan het feit dat alles of niets gespeeld werd om de winnende treffer te 
produceren. Zijn we nu kansloos om kampioen te worden? De laatste vraag! Nee, we zijn nog steeds 
kansrijk! Ook een deel van de concurrentie heeft gisteren punten laten liggen en als we ervan uitgaan 
dat de “inhaalwedstrijd” gewonnen wordt, staat HSV derde met 2 punten en 1 punt achterstand op 
respectievelijk nummer 1 en 2. Dit geeft ook aan, hoe jammer het is dat er gisteren niet gewoon 
gewonnen is of minimaal gelijk gespeeld is. Dan had er in feite nog helemaal niets aan de hand 
geweest. Kortom de hele redactie is ervan overtuigd dat de kansen op het kampioenschap nog steeds 
heel groot is. En minimaal de helft van de redactie denkt dat zowel HSV 15-1 als Feyenoord 18-1 
gewoon weer kampioen worden. Kijkend naar de potentie van deze 2 ploegen geloven we dat echt, 



ook al realiseren we dat de beide technische staven nog wel het een en ander te doen hebben op het 
gebied van zelfvertrouwen winnen en topvorm-search. Het is ze toevertrouwd! 
 
Ton Mosheuvel 


