
HSV 15-1 trapt af met overwinning op VIOS-W 15-1 
Traditiegetrouw begint de voorjaarscompetitie met vorst en afgelaste wedstrijden. En deze week leek 
dat ook dit keer het geval, maar niets was minder waar. Onder een voorzichtig voorjaarszonnetje en 
prima voetbalweer mochten onze helden aftrappen op het hoofdveld in Warmenhuizen waar “Vooruit 
Is Ons Streven” (VIOS) is gevestigd. Geen van de spelers of ouders was hier ooit geweest en dat gaf 
kennelijk toch wat onzekerheid want Lucas ten E. was bijvoorbeeld zijn voetbalschoenen vergeten mee 
te nemen en Iris W. had wat moeite met het lokaliseren van de parkeerplaatsen, maar uit de 
wandelgangen begrepen we dat de plaatselijke Appie erg goed gesorteerd is en dat is dan weer fijn. 
Gelukkig was iedereen aanwezig en voorzien van voetbalschoenen op het moment dat de aftrap plaats 
vond. VIOS-W beschikt niet over kunstgrasvelden en dat is voor onze talentjes toch altijd weer even 
wennen. Ook nu werd er wat stroef gestart. De tegenstanders waren over het algemeen een tikje 
forser gebouwd en begonnen vanaf de eerste minuut in de hoogste versnelling te spelen. Er werd fors 
druk gezet en onze helden werden op de eigen helft terug gedrongen. De aanwezige supporters zagen 
het met gemengde gevoelens aan. In de 9e minuut mocht VIOS-W een corner nemen. Op werkelijk 
schitterende wijze werd deze corner door Lucas H. in de kruising gekopt. Daarmee leek de thuisploeg 
helemaal in een zetel te worden gezet. Maar gelukkig was dit voor onze helden de aanleiding om de 
knop om te zetten en te gaan voetballen. Het bijzondere daarbij was dat VIOS-W vanaf dat moment 
niet meer aan voetballen toe kwam en de veldverhoudingen vanaf het ene op het andere moment 
drastisch veranderden. Alle duels werden door HSV gewonnen en er werd weer goed gecombineerd. 
De supporters zagen deze metamorfose zich voor hun ogen voltrekken en wachtten het moment af 
dat de doelpunten zouden gaan vallen. Dit begon met een door Ruben verzilverde penalty in de 18e 
minuut. In de 19e minuut wist Ruben na een mooie actie de 1-2 op het aanwezige, maar niet bediende, 
scorebord te zetten. In deze fase werd VIOS-W compleet van de mat gespeeld. Na een schitterend 
opgebouwde aanval wist Ruben in de 23e minuut de 1-3 te maken en was VIOS-W knock-out. Na deze 
glaszuivere hattrick wist de grensrechter nog een paar doelpunten te voorkomen door voor 
(vermeend) buitenspel te vlaggen. Na diverse vruchteloze pogingen wist de jarige Mats toch zijn gram 
te halen door in de 33e minuut de 1-4 in te tikken. Dit was tevens de ruststand. 
 
In de gezellige kantine werden op de aanwezige TV’s de Olympische beelden van het shorttrack en de 
3.000 meter voor dames uitgezonden en zagen de supporters Irene Wüst 7 honderdste van een 
seconde tekort komen voor een gouden medaille. En dan is voetbal maar betrekkelijk, zeker als je 4-1 
voor staat. 
 
De tweede helft leverde hetzelfde wedstrijdbeeld op. HSV had een groot veldoverwicht en VIOS-W 
was vooral bezig om tegen te houden. Na 5 minuten maakte Berend duidelijk dat hij niet alleen naar 
Warmenhuizen was gekomen voor de assists. Met een schitterende krul vanaf rechts zeilde de bal 
onhoudbaar langs de VIOS-W keeper en was de stand 1-5. Dit was geen reden voor onze helden om 
iets minder gas te geven. De ene aanval na de andere aanval golfde over het veld. De zeer actieve 
Berend was hierbij de aanjager en was bijna overal op het veld te vinden om ballen op te halen, mee 
te verdedigen en de verdediging van VIOS-W helemaal gek te maken. In de 9e minuut van de tweede 
helft leverde dit voor hem zijn tweede doelpunt op: 1-6! Na dit doelpunt sloop er toch wat gemakzucht 
in de ploeg. Er werd wat minder nauwkeurig gecombineerd en de voorhoede was iets teveel gericht 
op het maken van een doelpunt. Hierdoor kwam VIOS-W iets meer in de wedstrijd en kwamen zij zelfs 
enkele malen in de buurt van het doel van Mika. Met een aantal mooie reddingen wist hij te 
voorkomen dat de tegenstanders misschien wat meer zelfvertrouwen zouden krijgen. De wedstrijd 
kabbelde zo naar het einde. Er werden geen echte scoringskansen meer gecreëerd en iedereen vond 
het eigenlijk wel prima. In de laatste minuut wist, volledig tegen de veldverhoudingen in, VIOS-W 
uiteindelijk nog de 2-6 te maken. Een onnodig tegendoelpunt waar niemand zich echt druk om maakte, 
maar waarvan we mogen hopen dat deze nooit bepalend zal worden voor een eventueel 
kampioenschap. 



Al met al een leuke pot voetbal waarbij VIOS-W er alles aan heeft gedaan om onze helden te laten 
voetballen. Op basis van de uitslagen in de najaarscompetitie zal dit één van de zwakkere 
tegenstanders in het voorjaar zijn, dus mogen we hier ook niet al teveel conclusies aan verbinden. 
Maar dat neemt niet weg dat na deze eerste ronde onze helden aan kop gaan.  
 
Volgende week staat de thuiswedstrijd tegen Grasshoppers op het programma. Dit team komt uit 
Hoogwoud en werd in het najaar kampioen in de 2e klasse. 
 
Tot volgende week! 


