
HSV 16-1 rolt Vitesse 16-2 op en bekert door 
Er zijn van die wedstrijden waarvan je op voorhand weet dat er feitelijk maar één tegenstander is en 
dat ben je zelf. Zo’n wedstrijd waar de tegenstanders alleen figureren als vulling op het veld en waarvan 
je achteraf kunt vaststellen dat de monsteruitslag nog veel groter had kunnen en moeten zijn. Zo’n 
wedstrijd dus die eigenlijk niet leuk is voor jezelf, voor de tegenstanders en voor het publiek. Normaal 
gesproken komen dergelijke wedstrijden gelukkig niet zo vaak voor, maar de wedstrijd van onze helden 
tegen Vitesse ’22 16-2 had op voorhand alle kenmerken om hierin uit te monden. De Castricummers 
hadden al met 10-0 en 6-0 verloren van opponenten die ook al met ruime cijfers door HSV waren 
verslagen. Kortom, alle seinen voor een spannende wedstrijd stonden op rood. 
 
Een prettige bijkomstigheid voor de toeschouwers werd gevormd door de weersomstandigheden, 
want deze waren perfect om langs de lijn te staan. Maar goed, na 1 minuut maakte Raúl zijn eerste 
doelpunt van wat er uiteindelijk 6 (!) zouden worden. En na 5 minuten stond het al 0-3 omdat Akar zijn 
eerste van 3 doelpunten scoorde. . Vanaf dat moment begon, van wat we achteraf mogen hopen het 
enige van dit seizoen, het ongelofelijke foutenfestival. Terwijl de tegenstanders niet over de middenlijn 
wisten te komen, lukte het onze helden niet om gedurende 15 (!) minuten geen doelpunt te maken. 
Hierbij dient nog opgemerkt te worden dat gedurende de gehele wedstrijd de verdediging van 
Castricum het concept mandekking niet in de praktijk tot uitvoering wisten te brengen. Iedereen die 
in het strafschopgebied van Castricum met een zwart tenue rond liep werd niet gedekt en mocht in 
alle mogelijke standen een bal aannemen en een doelpoging wagen. Dat dit gedurende een kwartier 
niet tot resultaten leidde was eigenlijk ongelofelijk. Te meer omdat wij in de catacomben vernamen 
dat de keeper 3 weken geleden nog nooit lid van een voetbalvereniging was geweest. Kortom, het was 
begrijpelijk dat de eerste supporters toen al afhaakten om te gaan voetballen met een toevallig 
aanwezig 7-jarig kind of de kwalificatietraining (!) van Max te gaan kijken….. Gelukkig pakten onze 
helden na deze periode van mentale verwardheid de draad weer op en scoorde Niels in de 20e minuut 
de 0-4. Nadat Piet er 0-5 van had gemaakt kwam voor de liefhebbers het hoogtepunt van de wedstrijd. 

 
Ook dit keer in volledige vrijheid maakte Ruben met een fantastische omhaal helaas geen doelpunt, 
maar voor dergelijke hoogstandjes kom je naar het stadion. Voor de toeschouwers was dit toch weer 



een lichtpuntje. Want dit keer duurde het maar liefst 20 hele minuten voordat de 0-6 viel. We zullen u 
besparen welke 100% kansen er in de tussentijd werden gemist, maar het moet voor de technische 
staf toch wel wat zorgelijk zijn aanschouwd. Met een beschamende 0-6 werd er gerust.  
 
Wat er in de kleedkamer is besproken weten we natuurlijk niet, maar we nemen aan dat Martijn op 
de talentjes zal hebben ingepraat om een herhaling van vorige week te voorkomen waarin in de 
tweede helft niet werd gescoord. We kunnen niet anders constateren dan dat dit heeft gewerkt want 
er werd in de tweede helft zelfs meer gescoord dan in de eerste helft. Van de 7 doelpunten werden er 
6 door Raúl en Akar gemaakt. Tussendoor maakte Stijn nog de 0-10. Op dat moment was er al lang 
geen sprake meer van een serieuze wedstrijd. Zo zagen we Jeroen op enig moment in de spits. Als hij 
10 cm korter was geweest had hij met een mooie kopbal kunnen scoren, maar nu stond de lat in de 
weg. Ook Tom werd letterlijk naar voren geduwd om mee te spelen en nam Raúl de honneurs in het 
doel waar. Ook dit resulteerde niet in doelpunten voor HSV of Castricum. Kortom, het was voor alle 
aanwezige partijen (inclusief de toeschouwers) een verlossing dat de scheidsrechter voor het einde 
floot met 0-13 op het niet aanwezige scorebord. 
 
Met 3 ruime overwinningen zijn onze helden als eerste in de poule geëindigd en gaan ze door in de 
knock-out fase van het bekertoernooi. Zoals het er nu naar uit ziet zal de volgende wedstrijd op 20 
oktober worden gespeeld. Hopelijk levert dit een wat betere tegenstander op. Dit lijkt vooralsnog in 
de competitie niet het geval te zijn. De tegenstander van volgende week, KSV 16-2, ging in het 
bekertoernooi met ruime cijfers ten onder tegen 3e klassers Always Forward 16-3 en DZS (De Zilveren 
Schapen) 16-1. Het lijkt er dus sterk op dat dit weer zo’n wedstrijd wordt waarvan je op voorhand weet 
dat jezelf de grootste tegenstander bent…. 
 
Tot volgende week! 


