
HSV 15-1 wint eenvoudig van promovendus Grasshoppers 15-1 
Deze week stond de eerste thuiswedstrijd van de voorjaarscompetitie tegen Grasshoppers 15-1 op het 
programma. De echte voetballiefhebbers denken dan in eerste instantie aan de meest succesvolle 
voetbalclub van Zwitserland. Wie herinnert zich niet de beelden 
van een huilende Ronald de Boer nadat Ajax na een zeer moeizame 
overwinning op Grasshoppers de overwintering in de Champions 
League wist veilig te stellen? Bij nader inzien bleek het om 
Grasshoppers uit het Hoogwoud te gaan. Ook leuk. En in het veld 
waarschijnlijk beter te verstaan. De mannen uit Hoogwoud waren 
in het najaar kampioen van de 2e klasse geworden en waren dus 
gepromoveerd. De wedstrijd tegen HSV was hun debuut in de 1e 

klasse. Om de “sprinkhanen” een 
beetje in hun natuurlijke habitat te laten spelen, had HSV besloten om 
de wedstrijd op het B-veld te programmeren.  
 
Onder prima, voorjaarsachtige, omstandigheden ging de wedstrijd met 
een complete selectie van start. Door de afwezigheid van René werd 
zijn taak waargenomen door vaste invalgrensrechter William. De 
Grasshoppers gingen voortvarend van start. Ook dit keer lieten onze 
helden zich hierdoor wat intimideren. Het wedstrijdbeeld in het eerste 
kwartier vertoonde dan ook veel overeenkomsten met de wedstrijd 
tegen VIOS-W, veel balverlies en spelers die elkaar niet goed wisten te 

vinden. Desondanks leverde het voor het doel van Mika weinig gevaar op. Nadat de 
“sprinkhanenplaag” een beetje was uitgeraasd, nam HSV wat meer initiatief en werden de 
Grasshoppers meer op eigen helft terug gedrongen. Dit leverde de nodige kansen op, maar de 
afwerking was niet altijd even gelukkig. Ook dit keer weer de nodige keren onnodig buitenspel. Dat 
blijft toch wel een aandachtspuntje, want iets meer focus en de 100% scoringskansen zullen enorm 
toenemen. Focus had Niels gelukkig wel toen de Hoogwoudse keeper de bal wat ongelukkig weg 
werkte. In de rebound wist hij een ultiem punt achter een lange periode met blessureleed te zetten: 
1-0! Dit doelpunt veranderde weinig aan het spelbeeld. HSV bleef bijna permanent in de aanval en 
Grasshoppers hielden moedig tegen. Pas in de 33e minuut beloonden onze helden zich met een tweede 
doelpunt. Nadat Berend zich mooi had vrijgespeeld wist hij met een droge knal in de verste hoek de 
wedstrijd in het slot te schieten: 2-0. Met deze stand op het niet aanwezige scorebord werd er gerust.  
 
De supporters maakten van de gelegenheid gebruik om nog even wat zon mee te pakken en in de 
kleedkamer zal het er ongetwijfeld ook relaxed aan toe zijn gegaan. In ieder geval was het 
wedstrijdbeeld in de 2e helft een kopie van hetgeen we in de 1e helft al hadden gezien. Een HSV dat 
ondanks een veldoverwicht, zichzelf hiervoor niet wilde belonen. Het aantal kansen dat werd 
gecreëerd was niet meer op 2 handen te tellen. Maar ook dit keer weer vaak buitenspel (in de meeste 
gevallen terecht) en spelers die alleen voor de keeper niet wisten te scoren. Ook werd er uit het grote 
aantal corners weinig tot geen gevaar gesticht. Kortom, er werd hard gewerkt en de inzet was prima, 
maar om mee te doen om de prijzen zal er toch efficiënter moeten worden gevoetbald. Gelukkig wist 
Mats diep in de 2e helft nog de 3-0 aan te tekenen. Al met al een wedstrijd waar HSV, net als vorige 
week, nog meer uit had kunnen halen. Maar ook nu wordt er met de volle winst van het veld af gestapt 
en blijft daarmee de koppositie behouden. Als we naar de competitiestand kijken zien we al na 2 
competitieronden dat veel clubs punten hebben verspeeld. Slechts 4 (!) van de 13 clubs zijn nog 
ongeslagen. Dit duidt op een competitie waarin de onderlinge krachtsverschillen klein zijn. 
 
Volgende week wordt er niet gespeeld in verband met de voorjaarsvakantie. De onnavolgbare 
competitie-programmeurs van de KNVB hebben voor 3 maart (de tweede zaterdag van de 



voorjaarsvakantie) gelukkig wel een compleet programma op de rol staan. Onze helden mogen dan 
thuis aantreden tegen Kolping Boys 15-1 dat tot op heden nog geen punt wist te halen en gebrand zal 
zijn op de eerste overwinning. 
 
Tot over 2 weken! 


