
HSV 16-1 kent valse start tegen Adelbert 16-1 
Na de emotionele seizoenafsluiter/inhaalwedstrijd/oefenwedstrijd tegen de KGB hadden onze helden 
vorige week weer mogen aantreden tegen dezelfde tegenstanders, ware het niet dat de KNVB al op 
donderdag wist te melden dat alle velden op zaterdag onbespeelbaar zouden worden. Bijzonder, 
omdat er op dat moment geen sprake was van een code geel of iets dergelijks. Kortom, het lijkt ons 
niet onverstandig om eens te onderzoeken of een niet nader te noemen 3-letterige organisatie uit een 
oostelijk land wellicht de KNVB heeft voorzien van fake meteorologisch nieuws…  
Maar deze algehele afgelasting had wel tot gevolg dat de voorjaarscompetitie deze zaterdag zou 
starten tegen eveneens een oude bekende waar met gemengde gevoelens op kon worden 
teruggekeken: Adelbert 16-1. Uit het feit dat de redactie nu slechts met 1 persoon aanwezig was mag 

overigens niet worden geconcludeerd dat mijn collega 
zich op voorhand heeft laten intimideren maar dit zal 
meer te maken hebben met de permanente staat van 
ongeloof over het feit dat Feyenoord eindelijk weer eens 
van Ajax wist te winnen… Met ook dit keer weer een 
beperkt aanwezige supportersschare (?) werd een 
kwartier later dan gepland afgetrapt op het hoofdveld 
voor de start van de voorjaarscompetitie. De competitie 
dus waarvan sommige van onze talentjes openlijk het 
kampioenschap als doelstelling hebben bestempeld. 
Mocht deze ambitie door het hele team worden gedeeld 
(en waarom zou dit niet het geval zijn?) dan moet er wel 
aan minimaal 1 voorwaarde worden voldaan en dat is zelf 
beter gaan spelen. Want het begon allemaal wat stroef en 
slapjes. Nu is Adelbert een tegenstander dat het niet van 
zijn voetballend vermogen moet hebben maar wel door 
fysiek spel het spel van onze helden uitstekend weet te 

ontregelen. De niet aanwezige toeschouwers kunnen zich dan waarschijnlijk wel een beeld vormen 
van het spelverloop. Er was weer veel sprake van onnodig balverlies, verloren duels en rommelig 
voetbal. De spaarzame kansjes die over en weer ontstonden werden uitstekend gepareerd door beide 
keepers. Met name onze eigen Tom wist met een aantal fraaie reflexen zijn team te behoeden voor 
een achterstand. Maar, 
eigenlijk uit het niets, wist Kees 
zichzelf na een half uur spelen 
in een vrije schietpositie te 
manoeuvreren waar hij 
dankbaar gebruik van maakte: 
1-0! Met deze stand op het ook 
dit keer weer niet bediende 
scorebord werd er gerust. De 
analytici in de kantine waren, 
ondanks de voorsprong, er nog 
niet van overtuigd dat onze 
helden als uiteindelijke 
overwinnaar van het veld 
zouden lopen. Maar onze 
helden staan er inmiddels om 
bekend dat er in de tweede 
helft een team met een totaal andere spelopvatting op het veld staat, dus wie weet! Ook dit keer was 
dit feitelijk het geval. Hielden de partijen elkaar in de eerste helft nog in evenwicht, in de tweede helft 

fysiek spel 

1-0 van Kees 



was er duidelijk sprake van een veldoverwicht voor onze helden. Dat Adelbert al vrij snel de gelijkmaker 
liet aantekenen was een klein smetje, maar voor de rest kwamen de Egmonders eigenlijk niet in de 

buurt van het doel van Tom. In de jacht op 
de overwinning werden de nodige kansen 
gecreëerd maar de keeper van Adelbert 
had weinig moeite met de doelpogingen 
van onze helden die óf recht op hem af 
werden geschoten óf bestonden uit zachte 
rollertjes. Ook uit het forse aantal corners 
wisten onze helden geen munt te slaan. En 
toen de keeper van Adelbert de enige 
100% kans van HSV net voor of net achter 
de lijn (waar is de VAR als je hem nodig 
hebt?) wist weg te werken werd duidelijk 
dat de oeroude voetbalwet van de heer J. 
Cruyff in werking zou gaan treden: als je 
zelf niet scoort doet de tegenstander het 
wel. En dit gebeurde dus ook en wel 2 
minuten voor tijd. Ondanks een 

slotoffensief van onze helden waarbij ook Tom zich met de aanval bemoeide, zat de gelijkmaker er niet 
meer in en kunnen we concluderen dat er sprake is van een valse start waarbij onze helden nu op de 
laatste plaats zijn 
beland! Een plek 
waarvan de meeste 
spelers niet weten hoe 
dat er uit ziet omdat ze 
gewend zijn met de 
beste teams in de 
competitie mee te 
kunnen doen, maar nu 
toch echt een feit. Een 
kleine kanttekening 
vormt wel dat er 
vandaag maar 2 
wedstrijden werden 
gespeeld, maar er zal 
volgende week toch 
wel uit een ander 
voetbalvaatje moeten 
worden getapt om van 
deze plaats af te 
komen. Volgende 
week staat immers de 
wedstrijd tegen Den 
Helder op programma. 
Een tegenstander die, 
net als HSV, kampioensaspiraties zal hebben. 
 
Tot volgende week! 
 

Voor of achter de lijn? 

De stand.... 


