
HSV 16-1 pakt solide overwinning op Always Forward 16-2 
Nadat onze helden vorige week in stormachtige omstandigheden tegen FC Wieringermeer hadden 
laten zien dat het dragen van de rode lantaarn niet bij hun talent paste, was het legioen natuurlijk zeer 
benieuwd of de stijgende lijn deze week kon worden doorgetrokken. De tegenstander was dit keer 
Always Forward 16-2 en tegen de mannen uit Hoorn spelen onze helden traditioneel een goede partij 
(2 x winst, 1 x gelijk) dus de verwachtingen waren hoog gespannen. Vanwege ondersteuning bij de 
kantinedienst heeft uw verslaggever de eerste 10 minuten helaas moeten missen, maar uit de 
wandelgangen werd duidelijk dat het wedstrijdbeeld in de beginfase niet afweek van de rest van de 
eerste helft: een dominerend HSV en een vooral bal tegenhoudend Always Forward. Helaas stond de 
harde wind dwars op het veld en dat had tot gevolg dat de bal niet alleen de meest vreemde en 
onvoorspelbare bewegingen maakte, maar dat hij ook vaak uit ging en ongeveer 25 maal in de sloot 
belandde. Eén bal kwam zelfs op het veld van Trias terecht waar men gelukkig niet met de speer aan 
het trainen was…. Maar dit alles zorgde er wel voor dat het spel allemaal wat rommelig was en er heel 

veel spelonderbrekingen waren. Iemand 
die hier duidelijk geen last van had was 
Kees, de hele wedstrijd wist hij zich als een 
soort slangenmens door de verdediging 
van Always Forward te manoeuvreren 
waar hij vaak met grote moeite kon 
worden afgestopt. Zo ook in de 27e minuut 
waar hij net buiten het strafschopgebied 
werd neergemaaid. Birthdayboy Bor 
meldde zich om de vrije trap te nemen. 
Ondanks het zorgvuldig door de Hoornse 
keeper opgestelde muurtje wist Bor met 
een geweldige trap het net in de 
rechterhoek te laten bollen: 1-0! Een 

volledig verdiende voorsprong waar Always Forward niets tegenover kon stellen. Behoudens een paar 
terugspeelballen heeft Tom de hele eerste helft bijvoorbeeld niets te doen gehad. Dit in tegenstelling 
tot zijn Hoornse collega die waarschijnlijk met het zweet op zijn voorhoofd stond te keepen. Ondanks 
zijn inspanningen wist hij overigens niet te voorkomen dat Kees vlak voor de rust nog de 2-0 op het 
niet aanwezige scorebord liet aantekenen. Een ruststand die er voor zorgde dat iedereen relaxed de 
kleedkamer c.q. kantine opzocht. Toen in de 4e minuut van de tweede helft Kees ook nog eens de 3-0 
maakte was de wedstrijd wel gespeeld en 
namen onze helden wat gas terug. Dit had tot 
gevolg dat Always Forward wat meer in de 
wedstrijd kon komen en zelfs in de 25e 
minuut kon scoren. Maar veel meer dan dat 
gebeurde er niet voor het doel van Tom die in 
de tweede helft maar een jasje aan gedaan 
had vanwege de weinige inspanningen die hij 
hoefde te doen. Dat kon niet gezegd worden 
van de wisselspelers die bij toerbeurt een bal 
uit de sloot moesten halen en zo ook in de 
tweede helft hun metertjes nog konden 
maken…. Al met al een nuttige overwinning 
waarbij ook de spelers van Always Forward 
weer de nodige leermomenten hebben opgedaan door de verbale toelichtingen van 
scheidsrechter/politieagent Vincent. Mocht Vincent ooit worden overgeplaatst naar Hoorn dan weten 
deze jongens in ieder geval dat Vincent ze in de gaten heeft! 

1-0 door Bor 

toelichting... 



Na afloop van de wedstrijd was het 
natuurlijk weer tijd voor de 
wekelijkse loterij rondom de vraag 
“wat zou Raúl deze week in de 
kleedkamer hebben laten liggen? “ 
Degene die het vakje bij de keuze 
“PSG-trainingsbroek” had 
aangevinkt, kan zijn prijs afhalen bij 
de redactie.  
 
Door deze overwinning zijn onze 
helden inmiddels opgestoomd naar 
plaats 7 met 4 punten achterstand 
op koploper Foresters 16-1. Een 
competitie waarvan inmiddels 
duidelijk is dat iedereen punten kan 

verliezen tegen iedereen want er is na 4 ronden geen team meer zonder puntverlies. Volgende week 
staat de uitwedstrijd tegen Reiger Boys 16-1 op het programma. Een tegenstander waar onze helden 
in het najaar nog met 10-1 van wisten te winnen. Overigens wisten deze Boys vandaag wél te winnen 
van FC Den Helder waar onze helden enige weken geleden nog kansloos met 2-0 tegen ten onder 
gingen. Kortom, de punten zitten niet op voorhand in de pocket maar willen onze helden nog enigszins 
in de race blijven voor het kampioenschap zal er wel moeten worden gewonnen… 
 
Tot volgende week! 
 

En dat is 3-0! 


