
HSV 16-1 op ’t nippertje uit de beker tegen Always Forward 
Op het prachtige sportcomplex van Always Forward in Hoorn wachtte zaterdag de bij voorbaat zware 
wedstrijd tegen deze topklasser. Na een slechte start in de competitie, een beetje gehavende 
voorhoede, een sterk uitgedund legioen kon er niet gesproken worden van  “ideale omstandigheden” 
om de volgende ronde te gaan bereiken. In tegenstelling tot het aantal meegereisde supporters was 
er weer wel maximale belangstelling van de schrijvende en fotograferende pers, een prachtig 
kunstgrasveld, verrassend zonnig weer en HSV-boys die er zichtbaar zin in hadden. Alle ingrediënten 
voor een ware voetbalthriller. En dat werd het! Waarschijnlijk geïmponeerd door de mega-balzaal-
kleedkamer en de vele thuissupporters verliep het eerste kwartier voor de HSV’er echter wel 
moeizaam. Veel speelde zich af op de helft van HSV en met een gelukkig in topvorm verkerende keeper 
Tom, moest HSV alle verdedigende zeilen bijzetten om het doel leeg en de nul op het scorebord te 
houden. Dat laatste lukte goed, maar helaas had dat te maken met, naar wij vernomen hadden, het 
plotselinge ontslag van de scorebord-bediener van Always Forward, want in de 14e minuut kwam de 
topklasser volkomen verdiend op voorsprong. Gelijk daarna bleek de veerkracht van HSV. Plotseling 
leken de jongens de met Martijn afgesproken tactiek te herinneren. Zoals de coach voor de wedstijd 
in een interview had aangegeven, was het de bedoeling dat er niet teveel gecombineerd zou gaan 
worden, maar dat er vooral vanuit de flanken met lange passes druk uitgeoefend moest gaan worden. 
Na de 1-0 en de over het veld schallende aanwijzingen van Martijn viel het tactisch kwartje bij de 

HSV’ers en ontstond er veel meer dreiging op het doel van 
Always Forward dat veel meer More Backwards moest 
gaan spelen. Onder aanvoering van in die periode met 
name Niels, Jip, Stijn, Mika, Akar en Kees werd deze tactiek 
goed opgepakt en de druk vergroot. Verdedigend lieten 
Raúl, David (later Jeroen)  en Sam geen steken vallen, 
behalve misschien af en toe een uitverdedigende pass door 
het midden, maar dan stond Tom zijn mannetje. Het 
leverde veel kansen op en uiteindelijk een duidelijk 
veldoverwicht. Na een klein half uur moest Always Forward 

zelfs aan de noodrem trekken in het strafschopgebied. Een overduidelijke strafschop, waar, indien 
aanwezig, by far geen Var aan te pas had hoeven te komen. Het was Akar die (niet voor de laatste keer 
die middag, zoals later zou blijken) de bal op de 11 meter stip mocht leggen. De verkeerde tip van een 
AF-verdediger aan zijn keeper (“naar links duiken!”) was niet de reden dat Akar overtuigde scoorde, 
maar simpelweg het feit dat Akar de bal vakkundig en onhoudbaar in de uiterste andere hoek schoot 
en daarmee de verdiende gelijkmaker scoorde. De laatste 10 minuten van de eerste helft liet ook nog 
een overwicht voor HSV zien en dat maakte dat het hele legioen met zijn drieën optimistisch in de rust 
van de koffie in de panorama kantine van de koffie  kon genieten. 

In de tweede helft ontspon zich een waar bekerkraker-gevecht, waarin 
Always Forward weliswaar het wat betere spel toonde, maar waarin de 
vechtlust van Jip, Niels en Piet en eigenlijk heel HSV, maakte dat bij 
iedereen het geloof groeide dat alles mogelijk was. Een paar harde 
botsingen met lichte (meestal) tijdelijke blessures tot gevolg waren 
tekenend voor de enorme strijd op het scherpst van de snede. Een mega 
kopbalkans voor Niels en een superkans voor Mika vlak voor tijd had HSV 
de overwinning en de volgende ronde moeten opleveren, maar helaas 

eindigde de tweede helft met een 1-1 stand en moesten strafschoppen 
uitsluitsel gaan geven. Op de ABBA manier (voor de   leken: dit heeft dit 
verder niks te maken met Fernando of Waterloo, maar alles met de 

volgorde van de strafschoppen) vond het beslissingscircus plaats met onze jongens in spanning in de 
middencircel, die Akar (wederom), Bor, Kees, Nick en Jip de penalty’s zagen benutten. Ook Always 
Forward was trefzeker, alhoewel Tom er twee keer heel dicht bij zat, toen uiteindelijk de anders altijd 

         megakans vlak voor tijd 

Verdedigend geen steken 



zo zorgvuldig passende Stijn de bal overschoot. Met opgeheven en zichtbaar teleurgestelde hoofden 
verlieten onze moedige strijders het bekertoernooi. Hopelijk geeft deze prestatie de inspiratie en 
motivatie om volgende week weer de overwinnigsmodus in de competitie te vinden. 
 

 


