
HSV 17-1 herpakt zich met prima overwinning op ZAP 17-1 
Na het niet al te beste potje tegen Den Helder en een weekje open dagen, waren de HSV-supporters 
benieuwd of onze helden zich zouden kunnen herpakken tegen ZAP 17-1. Een wedstrijd die als 
opwarmertje zou kunnen fungeren voor het treffen van de beide hoofdmachten de dag erna op 
dezelfde locatie. Nadat de HSV-kolonne in het pittoreske Breezand was aangekomen werd duidelijk 
dat kleine dorpjes (Breezand heeft 3.775 inwoners) tot grote dingen in staat kunnen zijn. Langs de 
velden waren de reclameborden dubbeldik aanwezig, een geweldige tribune en een accommodatie 
waar ook nog gehandbald en getennist kon worden. En, uiteraard, een hoofdveld met gewoon gras 
dat er als een biljartlaken bij lag. Een veld waar je niet op een slof en een oude voetbalschoen zomaar 
kampioen zou kunnen worden. Hoewel Niels dacht dat dit met slippers in plaats van zijn vergeten 
voetbalschoenen misschien nog wel zou kunnen lukken… 
 
Voorafgaand aan de wedstrijd werd duidelijk dat de scheidsrechter zijn tijd nam. Na de uitgebreide 
pasjescontrole rond de middencirkel werd er met een vertraging van 5 minuten gestart. In de beginfase 
werd er over een weer nog 
wat afgetast zonder dat dit tot 
uitgespeelde kansen zou 
leiden. Maar in minuut 7 keek 
HSV toch zomaar tegen een 1-
0 achterstand aan. Een 
achterstand die binnen een 
minuut weer door Mika werd 
geneutraliseerd! Een scenario 
dat we deze week eerder 
zagen in de Champions 
League en toen trok de 
gelijkmakende partij aan het 
langste eind… Na de 
gelijkmaker begonnen onze 
helden wat meer aan te 
dringen en moesten Mats en 
Akar diverse keren rond het strafschopgebied worden afgestopt. Dat gaat net zolang goed tot het een 
keer fout gaat. En zo mocht Akar in de 14e minuut aanleggen voor een strafschop die hij feilloos zou 
benutten: 1-2! Vanaf dat moment had HSV de wedstrijd redelijk onder controle tot ZAP in de 23e 

minuut een vrije trap langs de lijn mocht 
nemen, een meter of 30 van de goal. Of de 
ZAP-speler nu de bedoeling had om op goal 
te schieten of de bal achter de verdediging 
neer te leggen zullen we nooit weten, maar 
de bal zeilde op een schitterende manier in 
de verste hoek. Een soort Zyech-goal tegen 
Chelsea maar dan zonder dat Nick de bal met 
zijn neus zou intikken. Toeval of niet, maar 
vanaf dat moment werd het nogal imposant 
aanwezige scorebord bediend. Helaas werd 
het spel van onze helden vanaf dat moment 
wat slordiger en onrustiger. Gelukkig was 

ZAP niet bij machte om hiervan te profiteren en hielden beide partijen elkaar in evenwicht tot de rust. 
 

De 1-2 door penaltykoning Akar 

Wijze woorden van Johan Cruyff langs de lijn. 



Na de rust kwam er een extra gemotiveerd HSV uit de kleedkamer dat duidelijk voor de winst wilde 
gaan spelen. De eerste 5 
minuten resulteerde dit nog 
niet in uitgespeelde kansen. 
Maar nadat de gehele 
reservebank (minus de 
geslipperde Niels…) was 
ingebracht en er enige 
positionele omzettingen 
hadden plaatsgevonden, 
namen onze helden het 
initiatief en trokken zij de 
wedstrijd naar zich toe. 
Vanaf dat moment werd er 
in een vroeg stadium druk 
gezet en konden de 
opkomende middenvelders 
al op het middenveld 
worden afgestopt. Dit gaf 

weer ruimte voor Milan om af en toe ook eens op te komen bij een aanval. Het in groten getale 
opgekomen ZAP-publiek merkte dat hun team de greep de wedstrijd verloor en begon zich vanaf de 
tribune te roeren, hetgeen voor sommige HSV-hooligans weer reden was om dit te overstemmen. Dit 
lukte wonderbaarlijk makkelijk dankzij het imponerende stemgeluid van M. v/d A. en R.S. die dit 
waarschijnlijk in een volle 
Johan Cruyff Arena ook nog 
wel zouden zijn gelukt. 
Kortom, de stemming op de 
tribune zat er lekker in! 
Maar waar Mats, Lucas, Jip, 
Stijn en Berend hun 
doelpogingen zagen 
stranden, lukte het Milan 
wel. In de 32e minuut 
stoomde hij weer op 
richting het vijandelijke 
doel en wist deze actie met 
een fraaie trap te 
verzilveren: 2-3! Een 
grotere ontlading hebben 
wij zelden gezien, zowel op 
het veld als op de tribune. 
En hoewel ZAP nog wel aandrong kwamen zij niet verder dan een schot in het zijnet en een schot dat 
een meter naast ging. Daarnaast wekte Nick de indruk dat hij iedere minuut dat de wedstrijd nog 
duurde een centimeter groeide, want het doelgebied was van hem en niemand anders. Op de rest van 
het veld begonnen de frustraties en de vermoeidheid ook zichtbaar te worden. Dit resulteerde in het 
nodige oponthoud door blessurebehandelingen en kramp. De scheidsrechter zette hierbij iedere keer 

zijn horloge stil. Maar na 52 spannende minuten (Nick was inmiddels gegroeid tot ruim 2 meter      ) 
was het dan uiteindelijk afgelopen en konden spelers en supporters terug kijken op een wedstrijd die 
uitmondde in een thriller met een goede afloop. Al met al een verdiende overwinning waarin HSV heeft 
laten zien dat als zij geconcentreerd blijven spelen ze er met de volle winst vandoor kunnen gaan. 
 

Ontlading... 

Een functionerend scorebord met een terechte eindstand... 



Ondertussen is de competitie 
toch spannender geworden dan 
het in eerste instantie leek. Zelfs 
koploper VV Bergen heeft zijn 
eerste wedstrijd verloren en 
gedeeld nummer 2, SVW, maar 
liefst 3. Sterker nog, als onze 
helden woensdag de 
inhaalwedstrijd tegen Reiger Boys 
weten te winnen maken ze een 
reuze sprong naar de 2e plaats! 
Kortom, het slot van de 
competitie zou nog wel eens een 
verrassende wending kunnen 
krijgen mits onze helden gewoon 
de resterende 4 potjes winnen…. 
 
Dus komt allen woensdag naar 
het stadion van de Reiger Boys 
om de mannen bij hun eindspurt 
te ondersteunen. 
 
Tot woensdag! Een stand met mogelijkheden... 


