
HSV 17-1 verliest nipt van ODIN 17-1 
Na de nogal zwaar bevochten overwinning op IVV vorige week, was het legioen benieuwd of onze 
helden de goede lijn door zouden kunnen trekken tegen ODIN 17-1. Een tegenstander met een verhaal 
want bij de start van de najaarscompetitie werd hiervan op een nogal knullige manier verloren terwijl 
er zelfs maar 10 ODIN-spelers op het veld stonden. Dat neemt overigens niet weg dat ODIN wel als 2e 
eindigde en dus vooral niet onderschat moest worden. Dat zal interim-coach Carl zijn manschappen 
ongetwijfeld ook hebben voorgehouden toen hij de wedstrijdtactiek met ze doornam. Voorafgaand 
aan de wedstrijd begreep uw verslaggever overigens dat het verlies dat ODIN vorige week tegen 
Schagen, vooral toegeschreven moest worden aan het feit dat hun beste speler, Hachi, met direct rood 
het veld moest verlaten.  
 
Nadat de scheidsrechter van dienst, dit keer gelukkig jong, fris en scherp, de wedstrijd had laten starten 
werd direct duidelijk dat er twee gelijkwaardige teams op het kunstgrasveld (dit keer ook van prima 

kwaliteit) stonden. Beide teams 
lieten elkaar voetballen en dus 
was er sprake van een 
aantrekkelijk wedstrijdbeeld. Het 
tempo lag hoog en er werd door 
beide teams behoorlijk 
gecombineerd. Bij ODIN stonden 
echter een paar reuzen in de 
verdediging en die hielden de 
zaak goed dicht zodat onze 
helden geen echte 
scoringskansen konden creëren. 
Ditzelfde gold overigens ook voor 
ODIN. Beide teams loerden 
continue op een klein foutje van 
de tegenstander waar gebruik 

van gemaakt kon worden. En dat moment kwam na 25 minuten en werd ingeleid door de schoen van 
Stijn die na een actie op het veld lag. Of deze schoen voor een moment van afleiding bij onze 
verdediging heeft geleid, zullen we nooit weten maar feit is wel dat het volgende moment de bal achter 
Mika lag en ODIN  de 0-1 op het niet aanwezige scorebord liet aantekenen. Het HSV-legioen maakte 
zich niet erg ongerust, het 
wedstrijdbeeld was dusdanig in 
evenwicht dat de gelijkmaker ook 
zomaar gemaakt worden. Dit gebeurde 
in ieder geval niet in de eerste helft 
ondanks het feit dat de vrije trap van 
Mats er dichtbij zat.  
 
Tijdens de rust werd door de supporters 
in de kantine dusdanig positie gekozen 
dat de wedstrijd in ieder geval nog 
gevolgd zou kunnen worden 
(leermomentje van de wedstrijd tegen 
IVV). En dat bleek een verstandige 
keuze want in de eerste minuut van de 
tweede helft ontstond er al direct een grote kans uit een corner. In de beginfase van de tweede helft 
was het wedstrijdbeeld verder een voortzetting uit de eerste helft: 2 teams die aan elkaar gewaagd 
waren zonder een echt bovenliggende partij. Maar na 12 minuten wist ODIN toch uit het niets de 2-0 

Vrije trap Mats, helaas door de keeper gestopt. 

Snelle coupe... 



te maken. Vanaf dat moment leek ODIN wat te verslappen (of onze helden trokken het initiatief naar 
zich toe) en rolde de ene 
roodgele aanvalsgolf na de 
andere richting het doel van 
de uitstekende keeper van 
ODIN. Dit resulteerde ook in 
kansen maar helaas bleven 
de doelpogingen doorgaans 
beperkt tot wat zachte 
schoten op de keeper. Hoe 
hard onze helden ook 
werkten, het geluk om de 
wedstrijd met een doelpunt 
open te breken ontbrak. 
Totdat Jeroen in een 
kansrijke positie door de 
ODIN-keeper werd 
getorpedeerd en 
penaltykoning Akar weer 

mocht laten zien hoe hij aan deze reputatie komt. Ook dit keer bleek Akar zijn reputatie intact te 
houden. Ondanks het feit dat de keeper in de goede hoek zat bleek de penalty onhoudbaar: 2-1! Wat 
resteerde was een hectische slotfase waarin onze helden het vuur uit hun voetbalsloffen liepen om de 
gelijkmaker te maken. Helaas bleek de ODIN-keeper niet te passeren en bleef de 2-1 op het niet 
aanwezige scorebord staan toen de scheidsrechter na een relatief korte tweede helft (slechts 42 
minuten…) afblies. Al met al een aantrekkelijke wedstrijd zonder een echt betere partij die eigenlijk 
een gelijkspel had verdiend maar dus helaas nipt door onze helden werd verloren.  
 
Nu weten de echte voetbalkenners 
dat PSV-supporters bekend staan om 
hun goede onderzoekende 
kwaliteiten. Zo hebben zij recent 
ontdekt dat de slechte resultaten 
misschien niet alleen te wijten waren 
aan de ontslagen coach, maar dit 
wellicht ook samenhangt met het 
aan- en verkoopbeleid van de 
technisch directeur… Daarnaast zijn 
PSV-supporters ook niet te beroerd 
om deze talenten ter beschikking te 
stellen aan andere voetbalclubs zoals 
HSV. En dus kon onze eigen Diana Hogeterp al snel melden dat ODIN de geschorste Hachi in deze 
wedstrijd had opgesteld. De geconsulteerde ODIN-coach gaf aan dat Hachi nog geen brief van de KNVB 
had ontvangen en dus speelgerechtigd was. Maar mede-onderzoeker Arend Voet wist te melden dat 
de KNVB-regels voorschrijven dat een met direct rood bestrafte speler de volgende wedstrijd niet 
speelgerechtigd is. Overigens zijn de KNVB-regels bij het opstellen van niet-speelgerechtigde spelers 
ook duidelijk: overspelen als de tegenstander hier om verzoekt. Kortom, het is nog even onduidelijk of 
dit verlies blijft staan. 
 
Volgende week mogen onze helden thuis tegen Legmeervogels 17-1 aantreden. De mannen uit 
Uithoorn wisten hun enige wedstrijd met 0-3 van SVA te verliezen en zijn op dit moment drager van 
de rode lantaarn. Dus wellicht mogelijkheden op een goed resultaat. 
 
Tot volgende week! 
 

Het eindrapport van de PSV-onderzoekscommissie... 

Penaltykoning Akar strikes again... 


