
HSV 16-1 walst over KSV 
De wedstrijd om des keizers baard. Een wedstrijd waar niets op het spel stond. Vanaf 
volgend week speelt HSV 16-1 in een andere klasse en dus telt de uitslag van de wedstrijd 
van zaterdag nergens meer voor mee. Onze jongens zijn duidelijk een klasse of twee beter 
dan de huidige tegenstanders in de beker en competitie. Ondanks verwoede pogingen om 

deze vorig jaar al goed ingespeelde echte 
vriendenclub te “verzwakken” door topspelers 
naar 17-1 te verkassen, op het laatste moment de 
keeper “in te pikken” zoals gisteren, blijft 16-1 in 
korfbaluitslagen grossieren. Goed, volgende 
week komt dan eindelijk de echte test voor onze 
jongens, wordt het serieus en zullen ze 
ongetwijfeld met een vaste selectie ook in deze 
nieuwe competitie in de top mee gaan draaien. 
Kijkend naar de wedstrijd verdienen Martijn en 
zijn jongens dat ook. Met de herstellende Mats 
weer in de ploeg zagen we zaterdag een (h)echt 
team aan de slag met afwisselend Bor en Nick in 

het (leeg gehouden!!) doel en een roulatiesysteem uit de ploeg voor de grensrechtertaak. 
Complimenten!  En om de all-roundheid van dit sterrenteam nog eens extra te 
benadrukken prikte de keeper van vorig 
jaar, Mika, er zes (!) in bij zijn ex-vakgenoot, 
de sympathieke keeper van KSV. Een 
onvervalste hattrick van Mika in de eerste 
helft en nog één in de tweede helft. Ook de 
in de tweede helft ingevallen Mats vierde 
zijn rentree en passant met een hattrick (4 
doelpunten). Het veertiental doelpunten 
werd gecomplementeerd, zo leert ons het 
live WhatsApp-scorebord, tevens fotograaf 
Hans de Visser, door Raúl, Bor, de 
debuterende Jasper Dekker en Niels. 
Prachtig ook te zien hoe sportief er werd 
gespeeld door beide teams en hoe serieus en gedreven KSV probeerde het beste er van te 
maken. KSV met een trainer, die opviel door zijn imposante gestalte, wellicht wel 
trendsettende kledingstijl en in de tweede helft zijn luid over het veld galmende 
instructies. In de eerste helft moesten we het doen met de instructies van de ook al zeer 
gedreven grensrechter, omdat de trainer in de eerste helft ook voor scheidsrechter moest 
spelen. Na de wedstrijd gaf de trainer van KSV optimistisch aan dat hij er op zijn manier 

de moed er probeert in te houden en zo wellicht 
volgende week met 14-0 kan gaan winnen. 
Terug naar HSV, de uiteindelijke 14-0 was eigenlijk nog 
geflatteerd en zou 20-0 helemaal niet gek geweest zijn, 
gezien het spelbeeld en de gemiste kansen. Misschien 
het enige minpuntje, ook al is uw reporter geneigd te 
denken dat de jongens met elkaar afgesproken hadden 
een ode aan de Johan Cruyff te brengen vandaag en de 
teller op 14 te houden op deze eerste dag van de herfst. 

 


