
HSV verschalkt Odin59     
HSV 15-01 is wisselvallig dit jaar. 
Overtuigende overwinningen worden 
afgewisseld met moeizaam gespeelde 
verliespartijen. Zowel de winst- als 
verliespartijen zijn bij vlagen oogstrelend, 
maar kennen ook allemaal dieptepuntjes als 
besluiteloos samenspel en onnauwkeurig 
overspelen. Het heeft ze tot nu toe 
waarschijnlijk een plek bij de eerste 3 gekost 
deze najaarscompetitie.  
Met deze wetenschap in het achterhoofd 
betraden de HSV 15-1-vrienden het winderige 
kunstgrasveld op het complex van het 
Heemskerkse Odin 59. Waarschijnlijk geïnspireerd door de krachtige uitstraling van Slot Assumburg, 
prominent op kleine afstand van het voetbalcomplex, lieten de wederom in het prachtige donkere uit-
tenue getooide HSV 15-1-spelers zien, dat zij wel degelijk tot de top van deze poule horen. We weten 
allemaal, en zeker ook onze jongens, dat het genoemde kasteel in 1932 opgeknapt is door werklozen 
ten behoeve van jongeren, die daar in de crisistijd onderdak konden krijgen. Het was alsof onze jongens 
wilden laten zien aan de vroegere leeftijdgenoten, die het veel moeilijker hadden dan onze toch wel 
in veel luxere omstandigheden levende Heiloose boys, dat zij niet verwend waren geworden, maar 
wilden werken voor een glorieuze overwinning. De eerste 10 minuten waren dan ook weergaloos en 
HSV liet de nummer 2 van deze competitie alle hoeken van het veld zien. Gedreven, gretig en goed 
combinerend gaven de gasten van Odin een gelikte show van hoe voetbal gespeeld moet worden. 
Natuurlijk overdrijft uw verslaggever nu een beetje om de vorige zin mooi te laten allitereren, maar er 
werd het eerste gedeelte van de eerste helft wel degelijk topvoetbal gespeeld door de HaaEsVeeërs. 
 
Het leidde echter tót de twintigste minuut niet tot een verdiende voorsprong, toen pas kon de al 
klaarstaande WhatsApp van mijn collega verslaggever verzonden worden. Een mooie aanval over links 
bracht de bal aan de voeten van Mats, die daarmee dreigend het strafschopgebied in dribbelde en 
hard uithaalde en zijn schot gekeerd zag worden door de goed keepende Odin keeper, maar het 
vervolgens een prooi zag worden voor de immer attente Berend, die de kans vakkundig omzette in het 
eerste doelpunt: 0-1! Het had zomaar gekund dat dit de eerste van een zevenklapper zou worden, 
zoals een dag later door het ook weergaloze Feyenoord tegen Sparta het geval zou gaan zijn, maar het 
toch ook wel talentvolle Odin liet 3 minuten later zien dat ze niet voor niks nummer 2 staan. Niet 
aangeslagen door de verdiende achterstand richtten ze zich op en combineerden ze vlot spelend naar 
een mooie gelijkmaker: 23 minuut 1-1.  
 
Dat werd ook de ruststand en maakten dat de weer in grote getalen meegereisde fans zich niet 
helemaal gerust richting thee en koffie-voorziening begaven. Aan de koffietafel werd opvallend genoeg 
niet over de eerste helft gesproken, maar over fotografie, de zaterdagavondplannen en de kerst.  
 
De tweede helft was al begonnen toen de laatste in geanimeerd gesprek verstrikte supporters 
opstonden om getuigen te gaan zijn van een onvermijdelijke overwinning. De nu beter aan elkaar 
gewaagde elftallen lieten de tweede helft een wisselend niveau zien met een iets beter HSV. Het 
duurde tot de 14e minuut dat HSV dé kans om op de voorsprong te komen, kreeg: PENALTIE! Het was 
Bor, die zelfverzekerd achter de 11 meter stip plaatsnam en snoeihard de bal recht op de keeper 
schoot, die de bal dan ook vakkundig over het doel werkte. Toch mocht Bor het nog een keer proberen, 
omdat de keeper te vroeg bewogen had. Bij de tweede poging schoot Bor wellicht nog krachtiger, maar 
met net iets minder richtinggevoel, waardoor de bal via de lat wederom over het doel vloog. Omdat 



de scheidsrechter HSV geen derde poging gunde, bleef het nog even bij een gelijke stand. In de 23e 
minuut van de tweede helft creëerde HSV eenzelfde situatie als bij het eerste doelpunt. Het was 
wederom Mats die met de bal aan de voet het strafschopgebied indribbelde, maar dit keer niet het 
door iedereen verwachte schot op het doel liet volgen, maar met een subtiele lob de Odin-keeper 
passeerde: 1-2. De strijd, begreep iedereen was gestreden, ook al drong Odin de laatste 10 minuten 
aan, HSV straalde nadrukkelijk uit, dat er geen tegendoelpunt meer geduld werd. Het was Akar, die dit 
keer zeer overtuigend dribbelend langs de achterlijn van de tegenstander uit een onmogelijke positie 
knap de derde HSV-treffer in de laatste minuten op het goed verborgen scorebord liet “aantekenen”: 
1-3. In ieder geval is daarmee qua verliespunten de huidige nummer 2 en tegenstander van deze 
middag gepasseerd en zou het zo nog maar kunnen dat HSV de top 3 nog gaat bereiken. Daarmee zijn 
ze afhankelijk van de rest van de concurrentie die nog een of meer wedstrijden te gaan hebben. Het 
vertoonde spel van afgelopen zaterdag en de recent ongelukkig verloren wedstrijd tegen de koploper 
de Rijp rechtvaardigt zo’n toppositie wel. Helaas geeft dat geen garantie en staat HSV 15-01, net zoals 
Feyenoord 18-01 voorlopig nog vijfde. In beide gevallen is er wel reden tot, naar het objectieve oordeel 
van uw verslaggever, een optimistisch gevoel. 
 


