
HSV 15-1 sluit seizoen waardig af   
Het seizoen zit erop. Op wederom een prachtige zomerdag (de zomer is dit jaar een maand 
eerder begonnen) maakte HSV korte metten met het weerbarstige LSVV. Tijd om terug te 
gaan kijken op een prachtig seizoen, waar het kampioenschap op een haar na gemist is. Het 
4-4 gelijkspel van de niet gespeelde wedstrijd was eigenlijk 4-3 (hoor desbetreffende verslag 
van Gijps Derksen) en de 1-1 tegen Castricum had eigenlijk in 9-3 moeten eindigen. Dat zijn 
precies de 4 punten die HSV kampioen had doen maken. En wat de onafhankelijke pers rond 
HSV betreft: HSV had de verdiende kampioen geweest. Een evenwichtig team met een paar 
spelers die in staat zijn op beslissende momenten het verschil te maken, een solide 
verdediging en een bij tijd en wijle wervelend middenveld. Natuurlijk zijn er mindere periodes 
geweest, maar welk kampioensteam overkomt dat niet. En dan hadden we altijd nog de 
trainingsstaf die op de dipmomenten wist in te grijpen, te motiveren en te inspireren. Wat de 
pers betreft mag de open boerenwagen een dezer dagen het team rond laten toeren door 
voetbaldorp nummer 1 in Noord-Holland: Heiloo! Even terug naar de wedstrijd tegen LSVV! 
Allereerst het scoreverloop. In de toch wat moeizaam verlopende eerste helft wist Niels 
volkomen verdiend, na een prachtig korte solo van Mats, gevolgd door een haarscherpe assist 
de 1-0 aan te tekenen. De zonnebadende, van ijsjes genietende en druk converserende 
toeschouwers produceerden daarop een terecht bij het weer passende Zuid-Amerikaans 
applaus. Voor de eerste helft bleef het daarbij, waarna er ondanks de extra drinkpauze van 
een extra lange rust genoten kon gaan worden. De tweede helft liet een iets ander beeld zien 
en dat had vooral te maken met de keeper van de tegenstander, die zich voorgenomen had 
zich vooral bezig te houden met ingewikkeld doen richting de altijd consequent fluitende 
scheidrechter Vincent. Daarnaast had deze op het oog groot liefhebber van Hamburgers met 
extra saus de neiging om zijn medespelers op subtiele manier een praktijk cursus protesteren 
op te dringen. De verder sportieve wedstrijd werd door het soms agressieve spel van deze 
bonkige speler en het daarop Vincentieve optreden van de scheidsrechter wat stekelig. Een 
aantal onderbrekingen en discussies (keeper: “wegwezen, scheids, ik heb hier geen zin in 
vandaag”) stonden een verder redelijk voortvarend scoreverloop niet in de weg. Het was Mats, 
die halverwege de tweede helft de zeer knappe 2-0 liet aantekenen en na een 
tegensputterende 2-0 van LSVV was het natuurlijk Berend die zijn doelpuntje meepikte en de 
eindstand op 3-1 bepaalde. Toch een waardig slot en na het eindsignaal, met een briesende 
weglopende LSVV-keeper, vond op het veld de gebruikelijke fotosessie plaats, waarin het net 
geen kampioensteam in bevallige houding poseerde voor de massaal toegestroomde fotopers. 
De altijd actieve en attente en misschien wel meest fanatieke supporter van HSV 15-1, zorgde 
er vervolgens voor dat iedereen voorzien werd van de broodnodige verkoeling. Er werd 
vooruitgekeken naar volgend seizoen en gesproken over de afsluitende festiviteiten. Enigszins 
nostalgisch en weemoedig keerden de trouwe supporters huiswaarts met het idee dat dit wel 
eens de afsluiting geweest zou kunnen zijn van iets heel moois, waarover nog vele jaren na 
gemijmerd zou kunnen gaan worden. Wie zal het zeggen. Gelukkig hebben we de (paar 
duizend) foto’s nog. 


