
HSV 15-1 doet zichzelf tekort tegen De Rijp 15-1 
Het was grijs, mistig en koud op de zaterdag dat onze helden tegen koploper De Rijp moesten spelen. 

Een dag waarop menig supporter zou kunnen denken dat er dringender bezigheden te bedenken 

zouden zijn dan langs de lijn te staan in een enigszins geïsoleerd liggend dorp in de polder. Maar nee, 

het legioen was weer in grote getalen opgekomen om onze helden te ondersteunen in deze belangrijke 

wedstrijd. Na de winst van vorige week tegen de nummer 2, werden de kansen op succes tegen de 

koploper op voorhand niet als onmogelijk ingeschat. Bij winst zou HSV zeer goede zaken kunnen doen 

in de strijd om de top 3-tickets (de eerste 3 gaan door in de voorjaarscompetitie en kunnen met 

anderen gaan strijden om promotie naar de hoofdklasse). Bij verlies zou tegenstander De Rijp in een 

zetel naar het kampioenschap worden gezet. Kortom, het ging best ergens om in dit potje. De spelers 

leken goed met deze druk om te kunnen gaan. Op de heenreis leek de kleurstelling van de thermoshirts 

dan ook een belangrijker gespreksonderwerp dan de eventuele consequenties van deze wedstrijd…. 

Bij het eerste fluitsignaal bleek ook nu weer gestart te worden in de 4-4-2 opstelling met Lucas van de 

Horst als laatste man. Het experiment had vorige week geresulteerd in winst op Uitgeest, dus wie weet 

wat het nu zou kunnen opleveren. Onze helden gingen goed van start en lieten beter voetbal zien dan 

hetgeen we in weken 

hadden gezien. Er werd 

goed gecombineerd en 

de opbouw was keurig 

verzorgd. De 

tegenstanders waren 

over het algemeen wel 

een tikje steviger 

gebouwd, maar konden 

hier in eerste instantie 

voetballend weinig 

tegenover stellen. Maar 

De Rijp gaat natuurlijk 

niet zomaar ongeslagen 

aan kop. Lucas, die als 

laatste man verder een 

prima wedstrijd 

speelde, leerde in de 

tiende minuut van deze wedstrijd dat het maken van een foutje als spits minder gevolgen heeft dan 

het maken van een foutje als laatste man: 1-0 voor De Rijp. Desondanks bleven onze helden prima 

verder spelen en lieten zich niet onder druk zetten. De Rijp kwam in deze fase niet in de buurt van 

Mika, maar helaas wisten onze helden uit het veldoverwicht weinig echte kansen te creëren. Maar 

nadat Niels een 100% scoringskans niet wist te benutten was het in de zesentwintigste minuut Mats 

die met een mooi schot de spanning weer in de wedstrijd bracht door de 1-1 op het dit keer aanwezige 

én functionerende scorebord te zetten. Dit was de start van wat waarschijnlijk de meest knotsgekke 

fase in een wedstrijd van onze helden zou worden. Want 2 minuten later wist De Rijp optimaal te 

profiteren van een corner waar een volledig ongedekte speler ongehinderd mocht intikken: 2-1. Na de 

spelhervatting werd nog in dezelfde minuut Bor neergehaald in het strafschopgebied. De penalty werd 

door Bor koelbloedig (hetgeen bij de temperatuur op het veld niet zo heel moeilijk was…) benut. En 

dus was het in minuut achtentwintig weer gelijk: 2-2. In deze fase werd De Rijp volledig 

teruggedrongen op de eigen helft en hing een doelpunt in de lucht. De Rijp moest alle fysieke zeilen 

Carl houdt zichzelf warm.... 



bijzetten om de HSV-aanvallen af te stoppen. Nadat de keeper onbestraft met gestrekt been Mats in 

het strafschopgebied van het maken van een doelpunt had afgehouden, werd voor een overtreding 

net buiten de zestien wel een vrije trap gegeven. De door Ruben genomen vrije trap in de 

drieëndertigste minuut was er een uit het boekje. Als een streep ging de bal keihard in de verste hoek: 

2-3! Helaas konden onze helden de weelde van een voorsprong niet echt aan want in de laatste minuut 

van de eerste helft wist De Rijp helaas toch nog de gelijkmaker te scoren. 

Door het hartverwarmende spel van onze helden gingen de supporters niet volledig verkleumd richting 

de kantine, maar duidelijk was wel dat de uitkomst van de tweede helft onvoorspelbaar zou worden. 

Met een ongewijzigde opstelling werd de tweede helft gestart. Vanaf het eerste moment ontvouwde 

zich een volledig andere wedstrijd. De Rijp had kennelijk opdracht gekregen om een tandje bij te zetten 

en onze mannen lieten zich hierdoor, zoals vaker het geval, volledig intimideren. Het mooie veldspel 

uit de eerste helft was verdwenen en het kansloze wapen van de lange bal werd weer uit de kast 

gehaald. Een techniek die onze helden helaas niet goed beheersen en tot gevolg had dat De Rijp het 

veldoverwicht op een presenteerblaadje kreeg aangereikt. In eerste instantie leek De Rijp hier niet van 

te kunnen profiteren. De verdediging stond als een huis en De Rijp wist feitelijk geen enkele echte 

scoringskans te creëren. En dat was best knap want omdat de slag op het middenveld niet kon worden 

gewonnen, golfde de ene aanval na de andere aanval richting het doel van Mika. Tot in de 

vijfentwintigste minuut een doorgebroken speler van De Rijp door Mika werd neergehaald in het 

strafschopgebied. Ook deze penalty werd benut en daarmee nam De Rijp weer een voorsprong: 4-3. 

Na dit doelpunt wisten onze helden de ruggen weer te rechten en begonnen ze met een laatste 

krachtinspanning toch nog aan een slotoffensief. Dit resulteerde in kansen. Maar in deze fase begon 

de jonge scheidsrechter toch enigszins de controle over de wedstrijd te verliezen. Nadat een 

overtreding op de doorgebroken Mats onbestraft werd gelaten, werd een doelpunt van Nick afgekeurd 

wegens vermeend buitenspel. Dit alles stookte de gemoederen, zowel op als langs het veld, nogal op. 

De scheidsrechter toverde vervolgens nog een paar gele kaarten uit zijn zak, maar dit had helaas niet 

het gewenste effect omdat er daarvoor al teveel onbestraft was gebleven. Ondanks het feit dat De Rijp 

in de slotfase behoorlijk onder druk werd gezet, mocht dit niet meer baten voor het resultaat en werd 

de wedstrijd met een 4-3 eindstand afgefloten. 

Al met al een enerverende wedstrijd waarin HSV, met name in de eerste helft, liet zien dat zij in deze 

competitie voetbaltechnisch eigenlijk voor geen enkele tegenstander onder hoeven te doen. Helaas 

deden zij zichzelf, net als in andere wedstrijden, tekort door zich te laten intimideren door 

tegenstanders die fysiek sterker waren. Door dit verlies wordt een top 3-notering in deze competitie 

een lastig verhaal, maar het zit allemaal erg dicht op elkaar dus wie weet? 

Volgende week wordt er thuis gespeeld tegen Castricum 15-1. Een tegenstander die nogal vaak met 

een gelijkspel van het veld weet af te stappen. Laten we hopen dat onze mannen volgende week de 

knop hebben omgezet en het spel uit de eerste helft nu een hele wedstrijd kunnen laten zien. 


