
HSV 16-1 deelt punten in spannende derby tegen Foresters 16-1 
De dag waarvan je wist dat hij zou komen en die de trouwe supporters van zowel HSV 16-1 als Foresters 
16-1 al maanden geleden op kalender hadden onderstreept en in hun agenda hadden geblokkeerd 
voor andere afspraken, was dan eindelijk aangebroken: de Heiloose derby! Nadat we afgelopen 
woensdag al een zware delegatie van onze dorpsgenoten op de tribune hadden ontdekt, bleek ook 
vandaag weer hoe deze wedstrijd in ons prachtige dorp leeft en hoe fout het besluit van Foresters is 
om niet meer op zondag te spelen (waarmee deze derby bij de senioren om zeep is geholpen…), de 
bezetting langs de lijn was namelijk ongekend groot. Dit gold ook voor de belangen van beide teams, 
bij winst zouden onze helden nog een kans op het kampioenschap hebben en bij winst van Foresters 
prolongeerden zij hun koppositie en zou voor hen hetzelfde gelden. Kortom, er zat nogal wat spanning 
op deze wedstrijd! Spanning die onze favoriete scheidsrechter Vincent liever vanaf de lijn wilde 
meemaken. Namens de redactie onze oprechte dank en waardering voor de, soms ondankbare, 
scheidsrechterstaken die hij voor HSV heeft ingevuld. 
 
Na het eerste fluitsignaal bleek dat de Foresters zich zeer goed hadden voorbereid op deze pot en 
wisten dat onze helden doorgaans nogal moeizaam uit de startblokken komen. Onze dorpsgenoten 
gaven het eerste kwartier vol gas om een snelle voorsprong te forceren. In deze fase moeten de 
supporters met een rood-geel hart toch wel enigszins verontrust naar het spelbeeld hebben gekeken. 
Onze helden kwamen er feitelijk niet aan te pas en werden naar achteren gedwongen waar de 
verdediging soms met het nodige geluk en soms met goed spel de rood-witte aanvalsgolven op wisten 
te vangen. Na deze, bijna traditioneel, slechte beginfase namen onze helden hoe langer hoe meer het 
initiatief en wisten zij onder druk van Foresters uit te voetballen. De ballen kwamen weer aan bij 
medespelers en de duels werden weer gewonnen. En daarmee kwamen ook de individuele 
hoogstandjes waar het HSV-publiek voor naar het stadion komt. Met name de linksachter van 
Foresters zal nog wel eens ongemakkelijk terugdenken aan deze wedstrijd, want iedere keer als Mats 
de bal had mocht hij vol aan de bak (hetgeen in zijn geval niet vaak winnend werd afgesloten…). Maar 
de Foresters hadden vandaag een keeper tussen de palen die normaliter in de derde divisie speelt, dus 

hierdoor kon het nodige 
rood-gele gevaar worden 
geneutraliseerd. Maar de 
druk op de Foresters nam 
toe wat zich vertaalde in 
de nodige corners. Dit 
resulteerde niet direct in 
doelpunten, maar 
uiteindelijk was het in 
minuut 27 dan toch 
eindelijk raak. Bij een door 
Akar genomen corner wist 
Kees zich volledig vrij te 
spelen, de bal geweldig 
aan te nemen en te 
scoren: 1-0! Het HSV-
stadion schudde letterlijk 
op zijn grondvesten nadat 

onze helden de openingstreffer hadden gescoord. De vraag die alle toeschouwers langs de lijn 
bezighield was natuurlijk in hoeverre HSV het opgebouwde veldoverwicht zou benutten om de 
voorsprong verder uit te bouwen of dat Foresters over voldoende veerkracht zou beschikken om de 
spanning in de wedstrijd te houden. Achteraf kunnen we vaststellen dat het laatste het geval was want 
na een minuut of 3 (!) wist Foresters de gelijkmaker te scoren en zat de spanning er weer volledig in.  

Aanname Kees voor de 1-0 



Door deze tegenslag lieten onze helden zich niet uit het veld slaan en de jacht op een volgend doelpunt 
werd weer ingezet. Ook in 
de slotfase van de eerste 
helft had HSV het beste van 
het spel en hing de 
voorsprong in de lucht. In de 
laatste minuut was het dan 
eindelijk raak. Met zijn 
kenmerkende stijl wist 
Berend zich vrij te spelen 
voor de keeper. Dit keer wist 
hij met een vlammend schot 
in de rechterhoek de keeper 
van Foresters kansloos te 
maken: 2-1! Ook nu was er 
sprake van een enorme 
ontlading. Iedere 
voetbalkenner kent de 
ongeschreven voetbalwet 
dat een doelpunt vlak voor het rustsignaal psychologisch belangrijk is. De tegenstanders gaan met een 
vervelend gevoel richting kleedkamer, terwijl de limonade bij een voorsprong aanzienlijk beter smaakt. 
De vraag was of interim-coach Ryan de spelers bij de les zou kunnen houden want de wedstrijd was 
nog niet gespeeld. Ook dit keer kregen we niet te horen wat er in de kleedkamer is besproken, maar 
feit was wel dat de Foresters aanzienlijk strijdbaarder uit de kleedkamer kwamen dan onze eigen 
helden. Ook nu klapten de rood-witten er vanaf het eerste fluitsignaal vol op en was duidelijk dat zij 
geen genoegen wilden nemen met een verlies. De HSV-verdedigers moesten alle zeilen bijzetten om 

de aanvalsgolven op te 
vangen. Dit resulteerde in de 
4e (!) minuut in een penalty 
voor Foresters nadat Jeroen 
een tegenstander een lichte 
schouderduw had gegeven 
(= beoordeling HSV-
supporters) welke door de 
scheidsrechter toch anders 
werd gezien. Helaas voor 
HSV werd de penalty prima 
genomen en had de 
uitstekend keepende Tom 
hier geen antwoord op: 2-2.  
En dat was toch wel een 
soort mokerslag voor onze 
helden want het 
sprankelende spel uit de 

eerst helft was volledig verdwenen. Duels werden steevast verloren en er werd zeer vaak direct in de 
voeten van een Foresters-speler gespeeld. Dit laatste gebeurde zo vaak dat er vanaf de zijlijn werd 
gesuggereerd om onze helden eens te laten testen op kleurenblindheid… Het moge duidelijk zijn dat 
onze dorpsgenoten deze ineenstorting van HSV in dank aanvaarden en na een minuut of 5 zelfs op 
voorsprong konden komen: 2-3. Zelfs deze achterstand was geen signaal om de rug te rechten en weer 
te gaan voetballen. Voor de ogen van half Heiloo ontspon zich over en weer een foutenfestival waarbij 
HSV de gelijkmaker niet leek te willen maken en Foresters hun voorsprong niet verder wilden 
uitbouwen. Na ruim een half uur spelen kwam dan, eigenlijk uit het niets, de gelijkmaker. Met een 

Berend haalt uit voor de 2-0! 

Gevecht om de bal... 



individueel hoogstandje wist Mats de score op het afwezige scorebord gelijk te trekken en daarmee 
de spanning weer volledig terug te brengen. Het “Heiloos kwartiertje” was aangebroken en dat was 
voor alle toeschouwers toch wel een beetje billenknijpen. Want zou het één van beide ploegen nog 
gaan lukken om uiteindelijk aan het langste eind te trekken? Tot de laatste minuut bleef deze spanning 
rond het veld hangen. Beide ploegen hielden elkaar scherp. Met een aantal onbestrafte overtredingen 
op HSV net buiten het strafschopgebied van Foresters en een onbenutte 100% scoringskans voor 
Foresters werd het publiek goed vermaakt. Maar de stand werd hierdoor niet uitgebouwd door één 
van de kemphanen en 
dus eindigde deze 
thriller in 3-3. Een 
uitslag die voor beide 
ploegen op basis van 
het wedstrijdverloop 
weliswaar verdiend is, 
maar voor de 
kampioensaspiraties 
waarschijnlijk niet 
gunstig uitpakt. 
Foresters staan 
weliswaar nog aan 
kop maar zou deze 
kunnen verliezen als 
Adelbert de 
inhaalwedstrijd tegen 
Den Helder wint. En 
HSV staat nu enigszins 
geflatteerd op de 
derde plaats, maar dit 
had bij winst dus de 
koppositie kunnen 
zijn. En met het 
relatief gunstige 
programma van HSV voor de komende weken, had dit zomaar in een kampioenschap kunnen 
uitmonden… Maar hoe het ook zal uitpakken, moeten we niet uit het oog verliezen dat onze helden 
op 2 maart nog puntloos onderaan stonden. De prettige bijkomstigheid van deze uitslag is natuurlijk 
wel dat de fanatieke aanhang van beide ploegen rustig het HSV-stadion kon verlaten en iedereen 
elkaar de komende dagen gewoon weer op straat tegen kan komen. 
 
Voor de komende week staat de uitwedstrijd tegen de meiden van VV Alkmaar op het programma. U 
weet wel, de tegenstander waarbij onze helden opeens acties gaan maken waar je ze normaliter niet 
op kunt betrappen… Kortom, dat lijkt op voorhand weer een leuke pot te worden. 
 
Tot volgende week! 
 

De stand 


