
HSV 16-1 deelt punten met KGB 16-1 
De wat oudere supporters zullen toch met wat gemengde gevoelens naar het wedstrijdformulier van 
deze zaterdag hebben gekeken. Want als je moet spelen tegen de KGB (voor de jonge lezers: de 

geheime dienst van de voormalige Sovjet Unie…) weet je op voorhand niet of het spel 
allemaal wel volgens de regels gaat verlopen. Wellicht was dit de reden dat de voltallige 

(!) supportersschare op het kleine bankje boven op de tribune kon genieten van een 
soort wintersportzonnetje waarbij feitelijk alleen de glühwein ontbrak! Voor de 

achterblijvers c.q. doemdenkers: KGB staat in dit geval voor “Kolping’s Glorie 
Blijft” de in 1931 in Bovenkarspel opgerichte voetbalvereniging. Overigens geen 
garantie dat de wedstrijd tegen KGB 16-1 volgens de regels zou gaan verlopen, 
maar daarover later meer.  
Zoals bekend dateert de laatste wedstrijd van onze helden alweer van 15 
december 2018, ruim een maand geleden. Een prima wedstrijd waarin 

hoofdklasser SVW 16-1 uit het bekertoernooi werd gekegeld (wat bij SVW zoveel 
frustratie opleverde dat zij een beroep op de privacywet deden en eisten dat alle 

foto’s van de website moesten worden verwijderd…), dus de verwachtingen van het 
legioen (?) waren dan ook hooggespannen. Zeker, omdat de mannen in de afgelopen 

maand weliswaar niet veel hebben kunnen trainen maar wel allemaal een berenconditie hebben 
opgebouwd middels het loopschema van 
Martijn. Kortom, iedereen ging er eens goed 
voor zitten om te zien hoe de nummer 10 van 
de competitie in hoog tempo zou worden 
weggetikt. Maar niets was minder waar. Er 
werd slapjes gestart en de KGB’ers wisten hun 
combat-training op het veld in praktijk te 
brengen door er vol op te klappen. Onze helden 
wisten hier weinig tot niets tegenover te 
stellen. De handelingssnelheid was veel te 
langzaam en de duels werden bijna allemaal 
verloren. Wat voor sommigen overigens geen 
reden was om juist de duels niet op te zoeken 
(om deze dan vervolgens te verliezen…). 
Kortom, het was allemaal niet best. En hoewel 
KGB hier geen sprankelend voetbal tegenover 
kon stellen en ook weinig kansen wisten te creëren, werd er wel gescoord. Sterker nog, er werd zelfs 
2 keer gescoord. Met een ongekende 0-2 achterstand werd de kleedkamer en kantine opgezocht. Wat 
er in kleedkamer is besproken weten we niet maar in de spaarzaam bezette kantine werden de kansen 

van onze helden niet hoog ingeschat. 
Maar de supporters hadden nauwelijks 
weer hun bankje opgezocht of Lucas van 
der Horst wist met een droge knal de 
aansluitingstreffer op het wel aanwezige 
maar niet bediende scorebord te zetten: 
1-2! Een herboren HSV (wat zat er in de 
limo?) begon te doen wat ze in gehele 
eerste helft achterwege had gelaten: 
lekker voetballen. Er werd weer goed 
gecombineerd en het spel werd 
gedomineerd. Wat de supporters 
vanwege hun hoge zitpositie op het 
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bankje niet meekregen dat de KGB’ers een soort verbale psychologische oorlogsvoering in praktijk 
brachten. Zo probeerde de KGB-keeper door het maken van vervelende opmerkingen onze Kees te 

frustreren en werden ook de 
scheidsrechter en onze eigen 
grensrechter René getrakteerd 
op de nodig verbale traktaties. 
Door dit alles liepen de 
gemoederen in het veld nogal 
op en dat werd nog erger toen 
Lucas van de Horst de 
gelijkmaker liet aantekenen 
(een zeer fraaie kopbal op 
aangeven van Jip ondanks een 
ontstoken teen liet zien over 
een uitstekend richtingsgevoel 
te beschikken). Nadat de 

scheidsrechter terecht had gefloten voor buitenspel en weer eens een verbale reactie naar zijn hoofd 
geslingerd kreeg, besloot hij de betreffende KGB’er met geel van het veld te sturen. Helaas had dit niet 
het gewenste effect want voor een aantal KGB’ers werkt dit als een soort rode lap (wellicht getooid 
met hamer en sikkel, maar dat bleef onduidelijk). En uiteindelijk mocht er 1 definitief de kleedkamer 
opzoeken en werd een ander door onze eigen René gevraagd of hij zijn grensrechtervlag in een 
bepaalde lichaamsopening dichtbij het zitvlak mocht duwen…  
Uiteraard kwam dit alles het spel niet ten goede en zakte het spelpeil naar het niveau “koude oorlog”. 
Voordat er gewonden konden vallen was de wedstrijd gelukkig afgelopen en kon worden gestart met 
het opmaken van de balans van deze enerverende wedstrijd. Een wedstrijd die eigenlijk om des keizers 
baard ging en kon worden beschouwd als een veredelde oefenwedstrijd. Een wedstrijd die onze helden 
hopelijk heeft geleerd dat zij met een goede wedstrijdmentaliteit volgende week makkelijk moeten 
kunnen winnen. Door het vandaag bij elkaar gesprokkelde puntje zijn onze helden uiteindelijk op de 
vierde plaats geëindigd. Volgende week de aftrap voor het nieuwe seizoen tegen KGB… 
 
Tot volgende week in de HSV-arena! 
 
 
 


