
HSV 16-1 overvleugelt Alcmaria Victrix 
 
Het weer massaal opgekomen publiek bij deze streekderby heeft het best moeilijk gehad 
tijdens de kwalitatief uitstekende match van HSV tegen Alcmaria Victrix. Moeizaam tegen de 

zon inkijkend onder koude 
omstandigheden langs het 
winderige veld was het best wel 
even wennen aan de lang 
verwachte winter-weersomslag. 
Het op nagenoeg volle sterkte 
opererende HSV16-1 team leek 
juist te gedijen onder deze (bijna) 
winterse omstandigheden, gezien 
de uiteindelijk eenvoudig tot stand 
gekomen duidelijke en vooral 
overtuigende overwinning. Met 5 
(!) wisselspelers, onze eigen 

betrouwbare keeper Tom en dit keer ook Berend weer in de gelederen lijkt dit een bijna 
onverslaanbaar team te worden, dat rechtstreeks naar de top van de ranglijst opstoomt. 
Daarover later. Eerst de wedstrijd. Om half 3 mocht het sterrenteam op het gras-bijveld (?!) 
laten zien dat het gelijkspel van vorige week tegen Vrone een niets betekend incidentje is 
geweest op weg naar het kampioenschap. Het eerste half uur werd op de harde grasmat 
goed gecombineerd, maar speelde de strijd zich vooral op het middenveld af met eigenlijk 
alleen kansjes voor HSV. Mika, Nick en Mats drongen een enkele keer gevaarlijk door, maar 
tot echte grote kansen leidden dat niet. Ook omdat Alcmaria fysiek stevig partij bood en zich 
niet zomaar gewonnen leek te geven. Tot de 29e minuut. Mats, die zich een al een paar keer 
maar net gestopt zag worden tijdens veelbelovende 
solo’s drong in  
die gedenkwaardige fase op links door. Hij leek zich 
op de achterlijn vast te lopen, maar kreeg op 
bewonderingswaardige wijze de bal langs de laatste 
verdediger én de keeper diagonaal het doel in (1-0). 
Een prachtig doelpunt dat de handen van alle 
supporters op elkaar kreeg en niet alleen om een 
beetje bloeddoorstroming op gang te krijgen, maar 
vooral als uiting van bewondering voor dit 
wonderschone doelpunt van de laatste tijd zo met 
blessures kampende Mats. De vreugde en de 

zichtbare 
opluchting 
van de aanstaande (?) kampioenen na de 
openingstreffer was tekenend voor de 
gedrevenheid waarmee onze jongens deze middag 
streden. De laatste tien minuten van de eerste 
helft leek uitgespeeld te worden om in ieder geval 
met een geruststellende 1-0 te gaan rusten. Weinig 
kansen dus, tot de 38e minuut, waarin een 

https://www.facebook.com/hsvonder16/photos/a.2079170372395045/2079171252394957/?type=3


overmacht van HSV’ers het doelgebied van Alcmaria doordrong en technisch perfect 
combinerend de bal voor het doel joegen, waarna Akar de bal onhoudbaar de touwen 
inkopte of schoot (2-0). Voor uw verslaggever niet waarneembaar, omdat deze zich achter 
het net van het vijandige doel bevond en door het oog van de camera in een fractie van een 
seconde alleen maar het net zag opbollen. Ook voor de andere verslaggever ging het iets te 
snel en aanvankelijk dacht dat het Mika was, die scoorde. Hierbij gaat toch de leeftijd van de 
verslaggevers een rol spelen. Gelukkig corrigeerde Akar zelf in de rust de vergissing van de 
pers door aan te geven dat hij toch 
echt de doelpuntmaker was. Later op 
de beelden van diezelfde pers werd dat 
nog eens onomstotelijk bewezen. Een 
verdiende 2-0 voorsprong bij rust dus. 
Toeschouwers gerust naar de warme 
kantine waarin dit keer kwalitatief zeer 
goede koffie werd geserveerd. 
De tweede helft was nog maar koud 
begonnen of het was Berend die aan 
alle illusies van Alcmaria een eind 
maakte door te laten zien dat hij nog 
steeds kan scoren (3-0)! Toen 4 minuten later de doorgebroken en de net voor Mats 
ingevallen Raúl ook zijn doelpuntje mee pikte, was duidelijk dat Alcmaria met lege handen 
huiswaarts zou gaan keren. Zeker omdat HSV geen gas terugnam en voor iedere bal bleven 
strijden met dit keer David en Jeroen als goede voorbeelden van deze strijdlustigheid. Zoals 
collega de Visser al gerapporteerd heeft staat HSV 16-1 nu zelfs virtueel aan kop. Een 
overwinning in de inhaalwedstrijd kan HSV, mede door het uitstekende doelpuntensaldo, 
aan de kop van de ranglijst brengen. Volgende week kan in ieder geval FC Den Helder (nu 
tweede) vast gepasseerd worden door te winnen in de rechtstreekse confrontatie met de 
Jutters in de thuiswedstrijd in Heiloo. 
 
 


