HSV 15-1 pakt punten door winst op Schagen 15-1
De afgelaste wedstrijd tegen Schagen/SRC 15-1 mocht vandaag worden ingehaald. En dat was voor de
aanwezige supporters een klimatologische verrassing. Op het VIP-deck van de HSV-tribune was het
aangenaam vertoeven, de jassen gingen uit en het enige wat nog aan het geluk ontbrak was een
gekoelde Chardonnay. Ondertussen moest er natuurlijk ook nog gevoetbald worden tegen een team
waar vorig seizoen nog kansloos van werd verloren. Kortom het legioen was benieuwd of de mannen
in staat waren om na 2 verloren wedstrijden een trendbreuk te forceren. Maar na de wonderbaarlijke
opstanding (om maar even in de Paassfeer te blijven) van Oranje deze week tegen Europees kampioen
Portugal, hadden de trouwe supporters ook over het spel van hun eigen talenten een goed voorgevoel.
De voortekenen op een goed eindresultaat waren eigenlijk al direct gunstig want Berend wist zich in
de eerste (!) minuut mooi vrij te spelen. Maar alleen voor de keeper was zijn lob net te hoog en ging
over het doel. In ieder geval was de toon gezet. In de beginfase van de eerste helft had HSV een enorm
veldoverwicht en werd Schagen volledig op eigen helft teruggedrongen. Helaas werden ook dit keer
de kansen wel gecreëerd maar niet benut. Maar in de elfde minuut wist Berend de keeper wél uit te
spelen. Zijn schot, dat hij waarschijnlijk harder had bedoeld dan dat deze uitpakte, ging tergend
langzaam in de verste hoek: 1-0! De weelde van een voorsprong was toch al wel een tijdje geleden.
Om precies te zijn op 17 februari tegen Grasshoppers… In de rest van de eerste helft hadden onze
helden weliswaar het betere van het spel, maar iets minder overtuigend als in de beginfase.
Desondanks stond de verdediging als een huis zodat Mika vrij weinig hoefde te doen, maar de
voorsprong uitbouwen dat bleek toch lastiger dan op basis van de veldverhoudingen zou mogen
worden verwacht. Er ontstonden best de nodige kansen maar de afwerking was wat slordig of er stond
niemand klaar voor de afvallende bal. Kortom, de ruststand van 1-0 was wat mager. In ieder geval te
mager om gerust te kunnen zijn over het eindresultaat.
Tijdens de rust was er kennelijk veel te bespreken want het duurde erg lang voordat iedereen weer op
het veld stond. Maar toen iedereen uiteindelijk zover was, bleek dat de motivatiespeeches van de
coaches niet veel effect hadden gehad. De beginfase van de tweede helft was een voortzetting van het
vertoonde spel in de eerste helft. Na een minuut of 10 wist Berend op de rand van de zestien zijn
tegenstander te verrassen en kon hij een strakke bal onder de keeper door schieten: 2-0! Normaal
gesproken zou je dan mogen verwachten dat de wedstrijd in het slot is geschoten. Maar niets was
minder waar. Schagen begon in een hogere versnelling te spelen en drong HSV terug op eigen helft.
Door de noodgedwongen wissel van Lucas ten E. was de organisatie in de verdediging wat minder
stabiel en daardoor ontstonden er kansen voor Schagen. Dit leverde soms de nodige hachelijke
situaties voor het doel van Mika op. Maar deze wist zijn doel lang schoon te houden. Soms met behulp
van de paal of verdedigers die bal van de lijn wisten te halen, maar hij ging er lange tijd niet in. Toch
werd het vijf minuten voor tijd nog 2-1. Vanaf dat moment rook Schagen bloed en speelden zij vol op
de aanval. Dit leverde overigens ook weer de nodige countermogelijkheden op waardoor het spel in
de laatste vijf minuten heen en weer golfde. Beide teams waren in de slotfase niet bij machte om een
doelpunt te maken waardoor er met een eindstand van 2-1 op het niet ingeschakelde scorebord werd
afgefloten.
Al met al een verdiende overwinning, zeker op basis van het spel in de eerste helft waarin HSV
verreweg het beste van het spel had. Desondanks kunnen we ook concluderen dat het ook zomaar
anders uit had kunnen pakken als Schagen in de laatste 10 minuten iets meer geluk had gehad. Maar
goed, de punten zijn binnen en onze helden hebben de koppositie weer over genomen van AFC ’34.
Weliswaar met een wedstrijd meer gespeeld, maar dat betekent dat de concurrentie de druk heeft om
te moeten winnen… Volgende week hoeven onze helden niet te spelen. Laten we hopen dat de
concurrentie dan wat punten weet te morsen.
Tot over 2 weken!

