
HSV 16-1 “stopt met voetballen” na 10 minuten 
 

Een verslag, zoals dit verslag, wordt voornamelijk geschreven om de thuisblijvers en andere 
geïnteresseerden deelgenoot te maken van wat zij niet live hebben kunnen zien. Uw verslaggever ter 
plaatse in Heerhugowaard zaterdag jl., heeft zich om die reden afgevraagd of de wedstrijd tegen 
Reiger Boys 16-1 een verslag waard is. Waarom zou je anderen deelgenoot maken van iets, wat 
vooral de HSV’ers (en daar schrijven we dit verslag voor) het liefst z.s.m. zouden moeten vergeten! 
Toch hebben we de typemachine (??) uit de kast gehaald, want na goed nadenken en in het 
geheugen spitten, zijn er toch nog wel wat vermeldenswaardige feiten en wetenswaardigheden 
opgedoken.  
Zo kunnen we vooral de eerste 10 á 20 minuten van de wedstrijd best wel bestempelen als een 
hoopvolle en veelbelovende start. Onze jongens leken aanvankelijk geen last te hebben van het 
vroege tijdsstip van deze competitiewedstrijd, de reis door het niet al te inspirerende landschap en 
de verrassende uitslagen van de verkiezingen van de 
Provinciale Staten en niet te vergeten de waterschappen. 
Gedreven en opgewekt togen de in het thuistenue getooide 
atleten ten aanval, dat al na 5 minuten resulteerde in een 
prachtige openingstreffer van Mika. Ook in de minuten 
daarna leek alles erop te wijzen dat HSV voor de derde maal 
op rij met de volle 3 punten huiswaarts zouden keren. 
Echter, na ongeveer 20 minuten kwam er een 
massaproductie op gang van verkeerde passes, 
misverstanden en vastlopende dribbels. De tegenstanders , 
ook niet in topvorm en uitgerust met    duidelijk minder talenten dan onze Heilooboys, profiteerden 
al vrij snel van de gastvrijheid in het HSV-strafschopgebied. Ook al leek de gelijkmaker 4 minuten na 
de 0-1 nog een oneffenheidje op weg naar een HSV – overwinning, omdat HSV toen nog best aardig 
speelde. Er waren nog wat kansen na die gelijkmaker, maar daarna zakte de vorm definitief naar een 
peil zwaar onder het acceptabele. Het leek er nog even op dat de rust bereikt ging worden met een 
(in deze situatie bevrijdende) gelijke stand, maar vlak voor het rustsignaal werd de laksheid van onze 
talenten keihard bestraft: 2-1. 
In de rust, waar supporters en uw redactie, na een koffie-haal-wachttijd van veel langer dan de 
wedstrijdpauze, heeft Martijn waarschijnlijk nog wel pogingen gedaan onze jongens te inspireren, 

maar u zult in de rest van dit verslag bemerken dat HSV 16-1 
deze dag immuun bleek te zijn voor motivatie- en 
inspiratieprikkels. De tweede helft werd een beproeving voor 
mensen met een rood-geel-hart. Tom hield zijn doel 
weliswaar nog best lang schoon, maar HSV kon uiteindelijk 
geen moment overtuigen. 
De scheidsrechter, moet gezegd worden, hielp ook niet echt 
mee, gezien het feit dat hij schouderduwen steevast als 
overtreding bestrafte en wat Heerhugowaardige voorkeuren 

leek te hebben, maar daar is het debacle voor HSV zeker niet aan toe te schrijven. Ook de al of niet 
terechte gele kaart aan Sam mag niet als reden voor de open huis strategie van HSV het laatste 
kwartier gezien worden.  
Twaalf minuten voor het eind van de wedstrijd leek de verdediging van HSV zich even elders 
te bevinden en dat leverde twee tegendoelpunten in 1 minuut op. Daarna was het definitief 
over voor onze jongens en sleepten een ieder zich naar het verlossende eind van deze 
wedstrijd met als bedorven kers op de onsmakelijke wedstrijdtaart de vijfde tegentreffer in 
de laatste minuut. Voorstel van de kant van de redactie is, na lezing van dit verslag alles maar 
snel te vergeten en ons te richten op de derby tegen koploper Foresters, die gisteren 2 
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punten hebben laten liggen en die we bij een overwinning gisteren tot op twee punten hadden 
kunnen benaderen. Het goede nieuws is, dat uit interviews met de spelers direct na de wedstrijd 
bleek, dat de boys zich heel goed bewust zijn, zonder excuses aan te voeren, van hun off-day en dat 
dit dieptepunt wel eens het startsein zou kunnen  zijn naar de weg omhoog. 
 
Toch nog een mooie zondag en een prettige wedstrijd tegen Duitsland 
 
 
 
 

Naar boven blijven kijken !  


