
HSV 16-1 verspeelt kostbare punten tegen FC Den Helder 16-1 
 
In de competitie waarin onze helden spelen gebeuren dit seizoen de meest wonderlijke 
dingen. Zo leek het er vorige week bijvoorbeeld op dat HSV in een zetel zat op weg naar een 
volgend kampioenschap door het verlies van West Frisia. Maar een dag later werd de officieel 
gepubliceerde nederlaag gewijzigd in een overwinning en stonden de zaken er weer geheel 
anders voor. Maar omdat het 
verschil tussen de nummers 1 t/m 
7 na de wedstrijden van vorige 
week slechts 3 punten bedroeg, 
kunnen we in ieder geval 
concluderen dat er sprake is van 
een competitie die ongemeen 
spannend is. Onze helden mochten 
deze week aantreden tegen FC Den 
Helder, de nummer 2. De winnaar 
van deze pot zou zeer goede zaken 
kunnen doen in de strijd om het 
kampioenschap. De verliezer zou 
zijn kansen aanzienlijk zien slinken. 
Op voorhand was duidelijk dat onze 
helden het deze wedstrijd moesten 
doen zonder Mats en Akar die moesten aantreden bij de 17-1. Met een minuut of 5 vertraging 
floot Vincent Beuling voor de start van deze voetbalkraker. Voor de toeschouwers werd direct 
na dit fluitsignaal duidelijk dat de mannen uit Den Helder naar Heiloo waren gekomen voor 
niets minder dan een overwinning. Ze zaten er stevig op en wisten onze helden goed onder 
druk te zetten met fysiek stevig spel. Na een minuut of 4 resulteerde dit in de 0-1, een 
afstandsschot waar de zieke Tom niet goed op wist te reageren. De op de achtergrond te 

horen vrolijke noten van 
de intocht van 
Sinterklaas konden de 
aanwezige HSV-
supporters dan ook niet 
bekoren. Direct daarna 
viel Jeroen geblesseerd 
uit en gingen David en 
Lucas weer op hun 
vertrouwde posities 
spelen. Ondanks de 
snelle achterstand, de 
positiewisselingen en 

het aanhoudend stevige spel van Den Helder, kregen onze helden toch iets meer grip op de 
wedstrijd. Helaas was de stootkracht van HSV beperkt en wist Berend een paar kansjes niet te 
benutten. Omdat ook Den Helder geen echte kansen kreeg werd het voor de toeschouwers 
een boeiend gevecht waarvan de winnaar niet op voorhand vast stond. Dit werd nog eens 
versterkt toen een speler van Den Helder in de 28e minuut de bal in zijn eigen doel wist te 
krijgen en de ploegen op gelijke hoogte kwamen. Niet lang daarna werd Raúl neer gehaald in 



het strafschopgebied en mochten onze helden een penalty nemen. Helaas schoot Stijn deze 
iets te zacht en zat de Helderse keeper er goed bij waardoor er met 1-1 op het wel aanwezige, 
maar niet ingeschakelde, scorebord werd gerust. 

Wat er in de beide 
kleedkamers door de 
coaches is gezegd om 
hun spelers te 
motiveren zullen we 
nooit weten, maar 
feit is wel dat vanaf 
het eerste moment in 
de tweede helft de 
gasten uit Den Helder 
er op waren gebrand 
om de overwinning 
mee naar huis te 
nemen en onze 
helden daarentegen 
wat slapjes 

begonnen. Voordat de toeschouwers en de HSV-spelers er erg in hadden stond er dan ook 1-
3 (!) op het nog steeds niet functionerende scorebord. Vanaf dat moment liepen onze helden 
wat achter de feiten aan terwijl Den Helder niet echt meer aandrong. Maar in de 25e minuut 
kwam er dan toch nog een opleving toen Berend de aansluitingstreffer wist te maken. Zowel 
de spelers als de trouwe supporters hadden vanaf dat moment de hoop dat er toch nog 
minstens een gelijkspel uit gesleept zou moeten kunnen worden. Er ontstonden ook wat 
kansjes op de gelijkmaker maar ook niet meer dan dat. Toen in de slotfase Lucas de 2-4 liet 
aantekenen was de wedstrijd gespeeld, zeker toen dezelfde Lucas niet lang daarna werd 
getorpedeerd en het veld helaas moest verlaten. 
Al met al een boeiende wedstrijd met een iets geflatteerde eindstand. Helaas lijkt het er 
hierdoor nu wel sterk op dat onze helden hun eventuele kansen op de titel kunnen vergeten. 
Maar goed, over 2 weken staat de wedstrijd tegen de meiden van VV Alkmaar op het 
programma en dat zal voor sommige spelers een prettig vooruitzicht zijn! Eerst wordt er 
volgende week nog tegen Adelbert 16-1 gespeeld dat vandaag met maar liefst met 6-3 verloor 
van Wieringermeer 16-1.  
 
Tot volgende week! 


