
HSV 17-1 neemt revanche tegen DEM 17-2 
Na de toch wel enigszins blamerende wedstrijden tegen ODIN en Schagen was het trouwe legioen 
benieuwd in hoeverre onze helden zich zouden kunnen herpakken tegen DEM 17-2. Een wedstrijd met 

opvallend veel supporters 
van beide teams. Dit kon 
waarschijnlijk niet los 
worden gezien van de bijna 
zomerse omstandigheden 
waaronder gespeeld moest 
worden en het feit dat de 
moeder van één van de 
DEM-spelers was 
overleden. Voorafgaand 
aan de wedstrijd werd een 
indrukwekkende minuut 
stilte gehouden en de 
spelers van DEM speelden 
met een rouwband. Dit alles 
maakte bij iedereen toch 
wel weer duidelijk dat 

voetbal maar een relatief onbelangrijk spelletje is en niemand op deze leeftijd één van zijn ouders zou 
moeten missen. Laten we hopen dat het getoonde respect van spelers en supporters de nabestaanden 
heeft gesterkt bij het verwerken van dit verlies. 
 
Direct na het eerste fluitsignaal van scheidsrechter Edward Geesken werd duidelijk dat deze wedstrijd 
anders zou gaan verlopen dan de voorgaande 2. De tegenstander gaf onze helden iets meer ruimte 
waardoor zij beter in hun spel konden komen. Dit leverde in de 2e minuut direct al een mooie kans 
voor Berend op. Ondanks het 
veldoverwicht van HSV in de 
beginfase werden er weinig 
kansen gecreëerd. Eigenlijk uit 
het niets kwam DEM in de 20e 
minuut op voorsprong. Onze 
helden zetten vervolgens een 
tandje bij en binnen 4 minuten 
wist Sergio in een 
onoverzichtelijke situatie voor 
het DEM-doel de gelijkmaker 
op het (wel ingeschakelde, 
maar door de zon eigenlijk 
onleesbare) scorebord te 
zetten. Door DEM werd hierbij 
overigens geappelleerd dat de 
bal niet over de lijn zou zijn 
gegaan. Maar de inzet van de VAR maakte achteraf duidelijk dat de scheidsrechter de juiste beslissing 
had genomen om dit doelpunt goed te keuren. Ondertussen werd er driftig gecombineerd en leek alles 
wat woensdagavond absoluut niet lukte, nu wel te lukken. Op slag van rust wist Sergio zijn tweede goal 
van deze wedstrijd aan te laten tekenen en ging alle rood-geel gerelateerde aanwezigen met een 
prettig gevoel richting kantine c.q. kleedkamer. 
 

Respect 

VAR-momentje: bal over de lijn 



Desgevraagd gaf interim-coach Carl aan dat hij in de rust nog wel enige kritiekpuntjes met de spelers 
had gedeeld. Of de spelers 
dit ter harte hebben 
genomen is niet helemaal 
duidelijk, maar dat HSV de 
gehele tweede helft heeft 
gedomineerd wel. Nadat 
Akar in de 10e minuut de 
wedstrijd definitief in het 
slot had geschoten, was de 
fut bij DEM er helemaal uit. 
De gehele tweede helft 
heeft Nick slechts eenmaal 
hoeven in te grijpen en dat 
was in de 39e (!) minuut. 
Ondertussen had Akar nog 
een penalty onberispelijk 
ingeschoten waarna de 

grote Mats-show eindelijk kon beginnen. Onze hoogblonde Zlatan was daarvoor nog niet echt 
zichtbaar geweest, iets wat hij blijkbaar niet helemaal bij zijn statuur vond passen. Want in slechts 7 
minuten wist hij een hattrick scoren om daarmee de eindstand op maar liefst 7-1 te brengen! Een 
eindstand die eigenlijk nog wat lafjes afsteekt ten opzichte van de in de tussentijd ook nog gemiste 
100% scoringskansen. Als onze helden vandaag met 12-1 het veld hadden afgelopen had het ook 
niemand verbaasd. Al met 
al een zeer verdiende 
overwinning die niet alleen 
bij de spelers maar ook bij 
het legioen het nodige 
vertrouwen zal tanken. Een 
blik op de ranglijst leert ons 
niet alleen dat onze helden 
door deze overwinning uit 
de kelder richting 
middenmoot zijn 
opgestoomd, maar ook dat 
alleen koploper Bergen nog 
zonder puntverlies is. 
Kortom, deze stijgende lijn 
vasthouden en er is nog 
van alles mogelijk! 
 
Volgende week de uitwedstrijd tegen Uitgeest 17-1, een tegenstander waarbij de laatste confrontatie 
(HSV 15-1) weliswaar met een overwinning werd afgesloten maar de wedstrijd wel in een soort 
veldslag eindigde met Piet en Raúl als slachtoffers. Laten we hopen dat het eerste wel en het laatste 
niet zal worden herhaald zodat onze helden volgende week op de ranglijst richting subtop zullen 
stijgen. 
 
Tot volgende week! 

Akar maakt 3-1, wedstrijd is gespeeld 

En dat is 7-1 en een hattrick voor Mats! 


