
HSV 16-1 verliest van Wieringermeer 16-1 
Het was vroeg, voor sommigen zelfs te vroeg, deze zaterdagochtend. Maar de 
omstandigheden voor de oplettende toeschouwer vergoedden veel: dauw boven het 
hoofdveld van HSV en een prachtige zonsopgang op weg naar het pittoreske Slootdorp. Aldaar 
aangekomen waande iedereen 
zich in een tijdsperiode van enige 
decennia geleden: een schoolbord 
waarop iemand met een prachtig 
handschrift met een krijtje het 
wedstrijdschema had 
opgeschreven, een kantine met 
schoonmetselwerk en velden in 
overvloed met een perfecte mat 
van echt gras. En tenslotte werd 
de koffie gewoon geserveerd in 
mokken van porselein. Kortom, 
een soort van realitycheck voor 
onze talentjes die voor een deel slechts een paar uurtjes slaap hadden gehad. Daarnaast had 
een deel ook nog een nipt gewonnen zaalvoetbalwedstrijd in de benen en moest er weer eens 
gepuzzeld worden met de opstelling. Kortom, de voorbereidingen op deze wedstrijd hadden 
wel iets beter gekund. Direct na de aftrap werd duidelijk dat Wieringermeer nogal fysiek 
ingesteld was. De duels werden bij voorkeur met een sliding uitgevoerd en dat ging vaak goed 
maar soms ook niet. Ook werd er weinig ruimte weggegeven en kwamen onze helden niet 
echt aan voetballen toe. Er ontstonden hier en daar een paar kansjes maar het vizier op de 

goal stond vandaag niet echt goed 
afgesteld want er kwamen maar weinig 
ballen tussen de palen. En de ballen die 
er wel kwamen werd gepareerd door 
de uitstekende keeper van 
Wieringermeer. Ondertussen blonk de 
scheidsrechter niet uit in het fanatiek 
fluiten voor overtredingen. Dit had tot 
gevolg dat deze steeds steviger werden 
met het natrappen op Jip als 
dieptepunt. Deze overtreding werd 
slechts bestraft met een vrije trap, 
terwijl zelfs een objectieve 

toeschouwer hier de nodige vraagtekens bij zou kunnen plaatsen laat staan de trouwe HSV-
supporters. Beide teams hielden elkaar in de eerste helft in een soort houdgreep: het surplus 
aan voetballend vermogen van HSV werd stevig in de kiem gesmoord door Wieringermeer 
terwijl het gebrek aan voetballend vermogen van Wieringermeer relatief eenvoudig door HSV 
kon worden afgestopt. Met een 0-0 stand op het in geen velden of wegen te bekennen 
scorebord werd dan ook de kleedkamer c.q. kantine opgezocht. 
 
In de kantine maakten de supporters zich niet erg druk over de brilstand en werd het gebrek 
aan een pinmogelijkheid eigenlijk als grootste probleem ervaren.  
 



De tweede helft was er sprake van een ander wedstrijdbeeld. Onze helden kregen wat meer 
ruimte en kwamen hierdoor meer aan voetballen toe. De combinaties liepen iets beter maar 
door het gebrek aan automatismen en scherpte werd er helaas heel makkelijk en heel veel 
balverlies geleden. Bijna 
de gehele tweede helft 
had HSV een fors 
veldoverwicht maar dit 
werd helaas niet benut. En 
dan treedt de oeroude 
voetbalwet in werking dat 
als je zelf geen doelpunten 
maakt de tegenstander dit 
wel doet. Door de drang 
om een doelpunt te maken 
werd er achterin veel 
ruimte weggegeven. Bij de 
spaarzame aanvallen van 
Wieringermeer werd dit, 
soms met kunst en vliegwerk, wel opgelost. Maar bij één van deze aanvallen kwam Mika uit 
zijn goal en was te laat om de bal te spelen waardoor hij zijn tegenstander onderuit haalt. Een 
overtreding met grote gevolgen, want de lankmoedige scheidsrechter was dit keer 
onverbiddelijk: Mika werd met geel van het veld gestuurd. Invalkeeper Raúl wist de prima 
genomen vrije trap niet te pareren en onze helden staan tegen alle verhoudingen in met 1-0 
achter! Ondanks een slotoffensief met de nodige kansjes kon deze achterstand niet meer 
worden teruggedraaid en werd deze wedstrijd tegen de verhouding met 1-0 verloren. 
Uiteraard is er discussie over het optreden van de scheidsrechter waarover toch wel een 
zweem van thuisfluiten blijft hangen. Maar ook deze jongeman heeft ongetwijfeld zijn best 
gedaan dus mag dit verlies niet op zijn conto worden geschreven. Feit is dat onze helden nu 
ingedeeld zijn in de eerste klasse en dit sterkere tegenstanders oplevert dan de afgelopen 5 
weken het geval is geweest. Het verliezen van een wedstrijd kan daar dus bij horen en is alleen 
maar goed voor de ontwikkeling van het team. Want je wint samen en je verliest samen. Dus 
nu maar hopen dat de samenstelling de komende periode wat stabieler wordt en de groep 
zich als team, in welke samenstelling dan ook, ook verder kan ontwikkelen. Volgende week 
staat de thuiswedstrijd tegen West Frisia 16-1 op het programma. Dus komt allen naar de 
Basis om te zien of onze helden dit verlies op een goede manier hebben kunnen verwerken. 
 
Tot volgende week! 


