
HSV 16-1 wint ruim van meiden VV Alkmaar  
Net als vorig jaar was het talententeam van VV Alkmaar bij onze helden ingedeeld. Zoals bekend is VV 
Alkmaar de voetbalclub die zich richt op de ontwikkeling van het meiden- en vrouwenvoetbal in Noord-
Holland. De meest talentvolle jonge dames uit de regio voetballen dus bij VV Alkmaar. Het voetballen 
in een meidencompetitie heeft dan geen toegevoegde waarde, want ze zijn dus altijd de beste. 
Vandaar de inschrijving in de competitie bij onze helden. Als we het verslag van vorig seizoen er op 
naslaan dan kunnen we daar uit afleiden dat de meiden toen niet of nauwelijks voor onze talentjes 
onderdeden en voetbaltechnisch waarschijnlijk beter waren. Het gebrek aan scorend vermogen deed 
ze destijds met 3-1 de das om. Waarbij aangetekend moet worden dat hier ook nog sprake was van 
een eigen doelpunt van HSV… Dit seizoen lijkt dit wat beter voor elkaar, want ze wonnen gewoon van 
Alcmaria Victrix, Reiger Boys en Zwaluwen. Ook het gelijkspel tegen FC Den Helder was niet 
onverdienstelijk. Kortom, een walk-over was op voorhand geen garantie. 
 

Ook dit keer was er sprake een hoeveelheid 
publiek waar het eerste van HSV zich niet 
voor zou hoeven schamen. Niet in de laatste 
plaats omdat een groot aantal spelers van 
HSV 15-1 en HSV 17-1 het fenomeen 
meidenvoetbal toch wel erg interessant 
vonden. Direct na het eerste fluitsignaal van 
arbiter Beuling werd duidelijk dat de 
technische staf van VV Alkmaar de 
wedstrijdverslagen van onze helden goed 
hadden bestudeerd. Hét wapen om onze 
helden  te bestrijden vormt fysiek spel met 
veel druk. En dat was dus precies het spel 
dat gespeeld werd. Wat het tactisch plan 
voor deze wedstrijd ook is geweest, hier 

hadden onze HSV-talenten niet op gerekend. Er werd in de beginfase dus niet alleen veel balverlies 
geleden maar ook menig persoonlijk duel werd niet gewonnen. Omdat de tegenstandsters in een 
aantal gevallen ook nog beschikten over meer voetballend vermogen wisten onze helden in deze fase 
niets te creëren. Daar stond tegenover dat de defensie van HSV niet echt onder de indruk was van de 
aanstormende damestalenten en iedere aanval in een redelijk vroeg stadium wisten te neutraliseren. 
Uiteindelijk werd de wedstrijd door 
Akar in de 13e minuut open gebroken 
en wist hij de 1-0 op het niet aanwezige 
scorebord te zetten. De opvallend 
aanvallend ingestelde Stijn wist deze 
score na 4 minuten te verdubbelen: 2-
0. In de tussentijd werden er nog wel 
meer kansen gecreëerd, maar was 
duidelijk dat Akar nog niet was 
toegekomen aan het hoofdstuk 
“buitenspel” in het spelregelboekje… 
Maar in minuut 29 maakte Mika aan 
alle aspiraties van de dames een eind 
door de 3-0 in te schieten. Dezelfde 
Mika dus die het trouwe HSV-publiek 
nog nooit heeft kunnen betrappen op 
het maken van een meer dan geweldige sliding pal voor de dug-out van de tegenstanders. Nou, dit 

Stijn, 2 doelpunten 

ritueel 



keer dus wel, waardoor de kans dat hij het telefoonnummer van de linksachter van VV Alkmaar heeft 
gekregen als nihil moet worden ingeschat. 
 

Na de rust werd duidelijk dat de tegenstandsters zich door de 3-0 stand 
absoluut niet gewonnen wilden geven. Voor iedere meter veld werd 
gevochten en ieder duel werd met dezelfde intentie ingegaan als in het 
begin van de wedstrijd. Ook dit keer lieten onze helden zich hierdoor 
wat intimideren en ontstonden er voor het doel van Tom zelfs wat 
hachelijke momenten. Maar nadat de eerste storm was gaan liggen 
(figuurlijk dan want er stond een meer dan stevig windje haaks op het 
veld), deed Stijn wel waartoe Alkmaar niet in staat was: scoren. Ook dit 
keer werd duidelijk dat het scorend vermogen van VV Alkmaar wat 
tekort komt om er een echt spannende wedstrijd van te maken. Na de 
5-0 van Akar werd er door onze helden toch kennelijk iets 
gemakzuchtiger gespeeld. En zo kon het gebeuren dat bij een corner 
van Alkmaar de defensie niet helemaal scherp was en er zowaar werd 
gescoord. En hierdoor gaat Margreet Bogaard de boeken in als de 
eerste (en tot op heden enige) speelster die een doelpunt tegen HSV 
heeft weten te scoren. Overigens wist Akar na deze eretreffer ook nog 
de 6-1 en 7-1 te maken waardoor hij een officiële hattrick (3 
doelpunten in 1 helft) wist te scoren. De 7-1 was tevens de eindstand 

van deze wedstrijd die verdiend maar iets te geflatteerd werd gewonnen. De krachtsverschillen waren 
daadwerkelijk veel kleiner dan de uitslag doet vermoeden. 
 
Met nog één wedstrijd 
te spelen kunnen we 
concluderen dat onze 
helden maximaal nog 
een 4e plaats kunnen 
halen. Maar de 
onderlinge verschillen 
zijn minimaal. Zo heeft 
mede koploper West 
Frisia maar liefst 3 
wedstrijden verloren 
en bedraagt het 
verschil tussen de 
koplopers en de 
nummer 11 slechts 11 
punten. Kortom, een 
competitie waarbij 
ploegen aan elkaar 
gewaagd waren en het 
voornamelijk afhing 
van de vorm van de 
dag. 
 
Volgende week staat de bekerwedstrijd tegen SVW ’27 16-1 op het programma. Een zware 
tegenstander, maar de bekercompetitie is en blijft de kortste weg naar een prijs, dus wie weet. Voor 
wie onze helden dit jaar nog eenmaal wil zien schitteren:  15 december om 14.30 thuis in Heiloo. 
 
Tot volgende week! 

doelpuntenmaakster Margreet 
Boogaard 

Omsingeling van Akar, maar wel 4 doelpunten 


