
HSV 16-1 werkt aan doelsaldo tegen SVW’27 16-2 
In een week waarin het sprookje van Ajax in de laatste seconde van de verlenging op een wrede manier 
werd verstoord, mochten onze eigen helden na een tussenstop van maar liefst 4 weken weer de wei 
in. Althans de meeste van hen, want Tom en Berend moesten blokken voor hun examens en Jip moest 
HSV 17-1 aan de periodetitel helpen. En dus mochten Barre Kaandorp en Bink van Haaren de troepen 
versterken. Helaas stonden zij op het moment van vertrekken nog op het veld bij HSV 15-1 en dus 
werden zij op het laatste moment door René ingevlogen. Overigens vergezeld door Raúl want die had 
vandaag een variatie op de wekelijkse prijsvraag “wat zou Raúl dit keer zijn vergeten in de 
kleedkamer?” bedacht, namelijk “wat zou Raúl vandaag van huis vergeten zijn mee te nemen? ”. Er 
bleek niemand in staat te zijn om te bedenken dat het antwoord “alles!” wel eens het juiste antwoord 
zou kunnen zijn. De prijs blijft dus staan en wordt als jackpot naar volgende week doorgeschoven.  
 
Op weg naar het pittoreske Heerhugowaard bleek de publicatie van de tussentijdse topscorelijst de 

gemoederen in de spelersgroep 
toch wel bezig te hebben 
gehouden. Koploper van deze 
prestigieuze ranglijst voelde 
zich veilig maar had op 
voorhand toch maar besloten 
om er deze wedstrijd 3 extra in 
te schieten om zijn positie in de 
eindrangschikking veilig te 
stellen. Kortom, de stemming 
zat er al lekker in. Op het veld 
aangekomen bleek daar in 
plaats van de aangestelde 
scheidsrechter wel een pauw 
rond te lopen. Desgevraagd 
bleek hij niet op de hoogte te 

zijn van de spelregels en moest er een vervangende scheidsrechter worden gezocht. Nadat deze was 
gevonden moest de wedstrijd een half uurtje worden uitgesteld en verplaatst naar een keihard 
kunstgrasveld. Dit alles zorgde er voor dat de adrenaline bij onze helden tot het maximum was 
opgepompt. Nadat de scheidsrechter voor het begin had gefloten was de eerste aanval al raak en 
schoot Akar de eerste van zijn 3 (!) 
doelpunten in de touwen. Het 
gebrek aan supporters (behalve de 
gehele familie Bot en 50% van de 
redactie van HSV-media had de rest 
van het legioen ander 
bezigheden…) was voor onze 
helden geen reden om niet te 
werken aan het doelsaldo. En dat 
was nodig ook want het gemiddeld 
aantal gescoorde doelpunten in het 
voorjaarseizoen ligt op ongeveer de 
helft van het gemiddelde aantal in 
het najaarseizoen. En zo geschiede. 
In minuut 2 stond het 0-2 door Akar 
en na ruim een half uur spelen liet 
Kees de 0-6 aantekenen op het niet aanwezige scorebord. Tussendoor had hij ook al voor de 0-3 en de 
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0-5 gezorgd, terwijl Nick op een fraaie manier de 0-4 wist in te tikken. Overigens was dit nog maar een 
magere afspiegeling van de verhoudingen op het veld. Dat het nog maar (?) 0-6 stond was dan ook niet 
te danken aan het goede verdedigen van SVW maar de fouten van onze helden zelf. Fantastische acties 

werden afgewisseld door 
onnauwkeurig passes en schoten die 
zelfs vanuit het strafschopgebied over 
het hoge net achter het doel gingen. 
Diverse malen moest dus de hengel 
met net ter hand worden genomen om 
de bal uit de sloot te halen… De 
scherpte was er dus niet helemaal 
vandaag. En zo kon het gebeuren dat 
SVW in de slotfase van de eerste helft 
nog terug mocht komen tot 2-6. 
 
De tweede helft was een soort exacte 
kopie van de eerste helft. Akar scoorde 
de na een minuut of 5 de 2-7 en had 
daarmee aan zijn doelstelling van 3 
doelpunten voldaan. Barre kan 

terugkijken op een succesvolle invalbeurt want hij wist de 2-8 te maken. Niels tikte de 2 laatste 
doelpunten achter de keeper van SVW in het net. In huize Van Staalduinen zal overigens nog wel enige 
discussie worden gevoerd of deze treffers ook als zodanig bedoeld waren of dat Niels toch misschien 
een voorzet in gedachten had. Het gebrek aan scherpte had er ook in de tweede helft voor gezorgd 
dat SVW nog 2 doelpunten kon maken. Hoewel dit ook kon komen omdat er in de tweede helft de spits 
van SVW 17-1 werd ingezet. De eindstand van dit potje zomeravondvoetbal werd dus 4-10. Daarmee 
is tevens het belangrijkste 
pluspunt van deze wedstrijd 
genoemd: het aantal doelpunten. 
Door deze monsterscore komt 
het gemiddeld aantal gescoorde 
doelpunten toch nog op een 
acceptabel niveau uit. Door zijn 
hattrick kan Akar de 
topscoretrofee nauwelijks meer 
ontgaan, hoewel hierbij wel 
opgemerkt moet worden dat Kees 
met (tot op heden) 9 doelpunten 
de meest trefzekere spits van het 
voorjaar lijkt te worden. Volgende 
week wordt het seizoen 2018-
2019 afgesloten met de 
uitwedstrijd tegen Vrone 16-1 die 
vandaag met 5-1 verloren bij KGB. 
U weet wel, de tegenstander 
waarvan de uitslag nog steeds 
niet verwerkt is in de ranglijst 
omdat er inmiddels een 
procedure bij de KNVB loopt vanwege de onregelmatigheden tijdens deze wedstrijd. Dit alles heeft wel 
tot gevolg dat onduidelijk is op welke plaats onze helden gaan eindigen. Het kampioenschap lijken de 
Foresters niet meer mis te kunnen lopen, maar KGB staat er ook nog relatief gunstig voor dus wie weet. 
Bij winst op Vrone gokken wij op een derde plaats. Over 2 weken zullen we het weten. 
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