
HSV 17-1 verliest nipt van koploper VV Bergen 17-1 
Na de sensationele opmars van onze helden op ranglijst was het legioen benieuwd of deze lijn vandaag 
doorgetrokken zou kunnen worden door de winst op koploper Bergen. De voortekenen waren in ieder 
geval niet gunstig door een bovenmatig gevulde ziekenboeg en het feit dat Mats dit keer voor een 
geheel ander haarcoupe had gekozen en Sem genoemd wilde worden… Overigens had de tegenstander 
tot op heden nog maar één potje verloren en zou bij winst (en verlies van Odin) vandaag kampioen 
kunnen worden. Een soort Ajax dus… Kortom, de verwachtingen op een goed resultaat waren vooraf 
niet hoog gespannen, maar daar stond tegenover dat HSV tegen goed voetballende ploegen nog wel 
eens boven zichzelf uit weet te stijgen. Voorafgaand aan de wedstrijd werden de HSV-supporters op 
een aangename manier verrast door het feit dat Maryn, de vriendin van de coach van 
Bergen/scorebordbedienster, genegen was om de kleuren op het scorebord voor de gelegenheid aan 
te passen naar rood/geel. Een sportieve geste waarvan iedereen hoopte dat deze ook voor de spelers 

van Bergen op zou gaan. Dit 
bleek al snel een misvatting 
want direct na de start van de 
wedstrijd bleek dat de 
tegenstanders niet vies waren 
van het nodige duw-, schop- 
en worstelwerk. Helaas liet de 
scheidsrechter veel toe en 
kwam dit het niveau van de 
wedstrijd niet ten goede. In de 
beginfase werd er over en 
weer wat afgetast en kreeg 
HSV een paar kleine kansjes 
via Akar. In 19e minuut wist 
Bergen dan toch de 1-0 te 
maken hetgeen op een 

adequate wijze door Maryn op het scorebord werd verwerkt. Door deze voorsprong zetten onze 
helden nog een tandje bij en dit resulteerde al snel in een mooie kans voor Ruben die maar net over 
wist te koppen. In de 39e minuut kregen onze helden dan toch eindelijk loon naar werken. Nadat Bor 
op de bal had geschoten stond de attente Bink klaar om de terug kaatsende bal in te tikken en werd 
er gerust met een verdiende 1-1 op het scorebord. 
 
Nadat iedereen in de kantine/kleedkamer weer wat was opgewarmd werd er gestart met het tweede 
bedrijf van deze spannende pot. Hoewel Bergen op de hoogte was van het feit dat Odin zijn wedstrijd 
had gewonnen en zij vandaag geen 
kampioen zouden kunnen worden, 
had de coach van Bergen zijn 
spelers toch extra weten te 
prikkelen want het gaspedaal werd 
vanaf de eerste minuut nog wat 
extra ingedrukt. En waar onze 
helden in de eerste helft nog prima 
tegengas konden geven, lukte dat 
in de tweede helft minder goed. De 
fysiek spelende tegenstander 
wisten onze helden goed onder 
druk te zetten. Een wapen dat 
doorgaans effectief blijk te zijn, 1-1 door Bink 

Net over gekopt door Ruben, Akar gelooft het niet 



hetgeen ook nu weer het geval was. In combinatie met toenemende vermoeidheid werden er in de 
tweede helft veel meer fouten gemaakt dan in de eerste helft. Werd er in de eerste helft nog vaak 

gekozen voor simpel spel met 
korte combinaties, zagen we nu 
opeens veelal lange ballen en 
weinig combinaties. Een spel 
waar Bergen prima mee om wist 
te gaan. De twee doelpunten van 
Bergen in de tweede helft werden 
dan ook ingeleid door onnodig 
balverlies dat meedogenloos 
werd afgestraft. De eindstand van 
3-1 was over de gehele wedstrijd 
genomen verdiend. Maar als onze 
helden het goede spel van de 
eerste helft in de tweede helft 
hadden weten door te zetten….  
 

Al met al een wedstrijd waarin kleine foutjes de inleiding vormden voor 3 doelpunten maar waarin 
HSV wel heeft laten zien dat het aan de inzet niet heeft gelegen en het ook zomaar anders had kunnen 
aflopen. Na afloop bleek dat de gehele wedstrijd was gefilmd en op de Facebookpagina van VV Bergen 
was geplaatst. Een unieke mogelijkheid voor een analyse van deze wedstrijd door samen met de 
technische staf op een groot scherm deze wedstrijd nog eens te bekijken en de foutjes er proberen uit 
te halen. 
 
Door dit verlies en de riante 
overwinningen van SVW, Schagen, 
Den Helder en Odin wordt het 
ongekend spannend hoe de 
eindrangschikking zal gaan worden. 
Een plek bij de eerste 4 geeft recht op 
promotie. Of dit zal lukken hebben 
onze helden zelf in de hand. 
Volgende week kan door winst op 
SVW hiervoor een goede stap 
worden gezet. Het karwei kan dan op 
de laatste speeldag tegen JVC 
worden afgemaakt. Wordt er 
verloren van SVW dan zijn de kansen 
op een goede klassering normaliter 
verkeken. Voldoende reden dus om 
onze helden volgende week in groten 
getale te ondersteunen. 
 
Tot volgende week! 
 
 
 
 
 

Een functionerend scorebord met een meedogenloze stand... 

Spannend... 


