
HSV 16-1 wint van talentvol damesteam VV Alkmaar 16-1M 
Extra vroeg zou er verzameld worden om een goede voorbereiding te treffen voor de wedstrijd tegen 
de niet te onderschatten dames van VVAlkmaar. Maar door het verslapen van een cruciale speler, het 
op de fiets achterlaten van voetbalschoenen, die gehaald moesten worden door de coach, liep het 
allemaal iets anders. De warme kantine van het grote complex van VV Alkmaar bood goed onderdak 
voor de harde kern supporters en de tijdelijk afgeslankte mediaploeg om de tijd goed door te brengen. 
Alle gelegenheid om wat voorbeschouwingen te naken, kansen af te wegen voor de maximaal haalbare 
positie voor onze talentvolle veelal als helden bestempelde geweldige geweldenaars. Alom werd 
geconstateerd, dat we het kampioenschap in het begin van deze competitie hebben laten liggen en 
dat een vierde plaats maximaal haalbaar leek. De helemaal onderaan bungelende tegenstander van 
vandaag zou in ieder geval geen probleem hoeven te zijn om in ieder geval dit weekend de wat 
vertekende derde plaats vast te houden. Na een minuut of 10 in de iets later gestarte wedstrijd werd 
echter duidelijk dat dit geen walk-over zou gaan worden. De dames van Alkmaar bleken over een prima 
techniek en overzicht te beschikken, waar de heren van HSV 
zichtbaar moeite mee hadden. Naast de onwennigheid van het 
spelen tegen de dames overwonnen te hebben, moest nog 
steeds alles uit de kast gehaald worden om deze sympathieke 
vrouwelijke leeftijdsgenoten van scoren af te houden. Grote 
uitgespeelde kansen en een licht overwicht op het middenveld 
maakte de eerste 20 minuten zwaar voor de HSV’ers, die ook 
nog eens grossierden in vastlopende solo’s en het galant 
cadeaus schenken aan de dames in de vorm van balverlies. Toch 
wist Mika in een hem zo kenmerkende opwelling een voorzet 
van Mats snoeihard te bekronen met een doelpunt (0-1). Echter 
het bevrijdende gevoel van een voorsprong duurde welgeteld 
120 tellen. Na 2 minuten namelijk zette Jeroen een soort van traditie in door, evenals vorige week,  
onnodig een penalty te veroorzaken, welke vakkundig benut werd door de uitblinkerster aan de kant 
van Alkmaar (1-1). Dat werd ook de ruststand. Na het fluitsignaal holden spelers en supporters het 
grote gebouwen – complex in om de winterse buitentemperaturen te ontvluchten. Wat was het koud 
op deze 23e lentedag!! In de kleedkamer, vermoedden wij, werd een warmmakende vurige speech 
naast de thee geserveerd en in de kantine warmden de supporters zich op aan de warme 

koffiebekertjes. Niet wetende dat de echte weer-ontberingen nog 
zouden komen.  
Ook het eerste kwartier van de tweede helft zagen we een 
schijnbaar ongeïnspireerd HSV met moeite de gedreven meiden 
van Alkmaar van het lijf houden. Het werd allemaal ook wat 
fysieker en juist op dat punt naast de snelheid gaf onze helden 
uiteindelijk een overwicht dat resulteerde in een prachtig doelpunt 
van nota bene onze blonde Viking (winters geïnspireerd) Niels (1-
2). Dat was ongeveer ook het moment dat de weergoden besloten 
dat er deze aprildag best nog met 
wat hagel gestrooid kon gaan 

worden. Onder deze ijzige omstandigheden (wel goed voor mooie 
plaatjes) zagen we HSV uiteindelijk een overwicht opbouwen. Het 
was Jip die tussen de hagelkorrels en de verdediging van Alkmaar een 
gaatje zag en de toch wel verdiende 1-3 liet aantekenen. De vrolijke 
ontlading onder de boys in de winterse bui maakte dat iedereen er 
weer helemaal in geloofde, zo zelfs dat ook de eerder 
gememoreerde weergoden besloten een strak blauwe lucht te laten 
verschijnen. Het werd zelfs een beetje warm en aangenaam.  

De 0-1 van Mika 

“van het lijf houden” 

Barre weeromstandigheden 



Het bleef 1-3 die typisch Hollandse dag, met veranderlijk spel en vooral veranderlijke 
weeromstandigheden. Wat overbleef op de terugreis was toch een warme herinnering aan de moedige 
talentvolle meiden van Alkmaar en het geloof dat onze jongens echt aan een eindsprintje begonnen 
zijn. We gaan 11 mei pas weer zien of de HSV16-1 voetbal lente en de weerlente echt begonnen zijn. 
Daar rekenen we natuurlijk weer op een massaal meereizend supporters legioen. Voor nu nog een 
prettige zondag en een historische voetbalavond toegewenst aanstaande dinsdag namens de voltallige 
redactie, media, schrijvende en fotograferende pers. 
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