
HSV 16-1 pakt door in de bekerpoule 
Er zijn van die voetbalcomplexen die op voorhand nostalgie oproepen. Waar alles nog naar gras ruikt, 
de douches niet optimaal functioneren en de koffie nog steeds maar een Euro kost. Het complex van 
Egmondia is zo’n complex. Hier werd bijvoorbeeld recentelijk nog het pindakaas reclamespotje met 
Lieke Martens opgenomen. En vandaag mochten onze helden hier hun tweede wedstrijd in de 
bekerpoule spelen. De kracht van deze tegenstander was op voorhand niet helemaal in te schatten 
want, net als onze helden, werd de vorige wedstrijd met dubbele cijfers gewonnen. 
 
Onder prima nazomer-omstandigheden werd afgetrapt. Dit keer voor het eerst met keeper Tom op de 
Weegh en spelverdeler Stefano Dekker in de gelederen. De start van de wedstrijd begon nogal 
stormachtig. Binnen 20 seconden lag het eerste doelpunt van Raúl er al in en in de tweede minuut 
moest Mika al met een blessure het veld verlaten. Hierdoor decimeerde het aantal wissels tot 1. Het 
was duidelijk dat onze helden een paar maatjes te groot waren voor de Egmonders. In de derde minuut 
wist Nick al beheerst de 0-2 in te tikken. Het was dan ook meer aan de eigen slordigheid te wijten dat 
het al niet binnen 10 minuten 0-6 stond. Het duurde zelfs tot de zestiende minuut voordat Ruben de 
0-3 maakte. In de tussentijd was Egmondia nog niet in de buurt van Tom gekomen en bleven zijn 
balcontacten beperkt tot een paar terugspeelballen. Raúl meende deze wedstrijd te moeten gebruiken 
om te laten zien dat er nog steeds scorend vermogen aanwezig is. In de 18e en de 26e minuut wist hij 
weer het net te vinden en maakte hij een onvervalste hattrick! Ondertussen was het leuk om te zien 
dat zowel David als Lucas als opkomende backs gevaarlijk kunnen zijn. Maar met 0-5 op het wel 
aanwezige maar niet ingeschakelde scorebord sloop er wat gemakzucht in de ploeg. En zo mocht de 
rechtsbuiten van Egmondia ongehinderd richting het doel opstomen om vervolgens de 1-5 te scoren. 
Dit was ook de ruststand. 
 
Uiteraard weten we niet wat er in de nostalgische kleedkamer door Martijn is besproken met de 
mannen. We nemen maar aan dat de woorden “focus”, “niet verslappen” en “niet te makkelijk” wel 
zijn gevallen. Maar op grond van het wedstrijdbeeld in de tweede helft leek het er in ieder geval sterk 
op dat ze niet helemaal zijn doorgedrongen. Dit terwijl de bloedfanatieke coach van Egmondia zijn 
pupillen waarschijnlijk had voorgehouden dat ze nog alle kansen hadden als ze een tandje zouden 
bijzetten. Kortom, een tweede helft met een slap spelend HSV dat vanwege het surplus aan 
voetbalkwaliteit het fanatieke Egmondia van zich wist af te houden. Echte kansen werden er niet meer 
gecreëerd. De zwakte van de tegenstander werd duidelijk toen Jeroen zelfs tijdelijk als rechtsbuiten 
ging spelen. Omdat Akar inmiddels met de 17-1 was vertrokken was de reservebank, behoudens de 
geblesseerde Mika, pijnlijk leeg. Toen Jip na een forse overtreding het veld moest verlaten moesten 
onze helden dan ook met 10 man door. Gek genoeg leverde deze fase nog de meeste kansen op. Vlak 
voor tijd maakte Egmondia uit het niets nog de 2-5. De coach van Egmondia wekte vervolgens naar zijn 
spelers de indruk dat dit een soort aansluitingstreffer was, maar alle spelers op het veld wisten beter. 
Zelfs na het bijtellen van een blessuretijd van enige minuten wisten de Egmonders niet meer gevaarlijk 
te worden en werd 2-5 de eindstand.  
 
Al met al een verdiende overwinning die echter veel groter had moeten zijn en pijnlijk duidelijk maakt 
dat onze helden tegen een zwakke tegenstander mee lijken te gaan in het niveau van de tegenstander. 
Dat belooft nog wat voor de wedstrijd van volgende week, Vitesse 16-2. Dit team wist vandaag met 6-
0 te verliezen van Castricum 16-1 nadat het vorige week al met 10-0 had verloren van Egmondia. Het 
lijkt er dus sterk op dat onze helden als eerste zullen gaan eindigen in deze bekerpoule. 
 
Tot volgende week! 


