
HSV 16-1 simpel langs Alcmaria Vitrix 
Met weersomstandigheden zo wisselvallig als de vorm van HSV dit seizoen vond op deze “lente-avond” 
het treffen plaats met onze Alkmaarse vrienden, Alcmaria Vitrix. De scheidsrechter floot 10 minuten 
later dan gepland het beginsignaal, nadat hij met de grootste spoed van zijn werk door een heftige 
plensbui vertraagd was. We hadden toen al een donderslag en een fikse regenbui achter de rug en ook 

de eerste 20 minuten verliepen onder “vochtige” 
omstandigheden. Het dit keer weer massaal opgekomen 
publiek stond dan ook aanvankelijk in een lange rij op de 
bovenste laag van de tribune, waar het in ieder geval droog 
was. Er werd flink aangemoedigd en becommentarieerd vanaf 
de tribune in vele malen beschaafdere en minder agressieve 
bewoordingen dan het publiek tijdens de nog vers in het 
geheugen liggende wedstrijd van zaterdag. De (zelfde) goed 

fluitende scheidsrechter had dan ook “geen kind” aan deze twee elftallen. Het werd ook duidelijk dat 
het publiek van die avond speciaal voor een aantal spelers naar 
deze wedstrijd waren gekomen. Het maakte de aanmoedigingen 
wel heel persoonlijk, maar legde blijkbaar geen druk op de 
betreffende spelers van  HSV. Er werd namelijk stormachtig, 
gedreven en op kwalitatief hoogstaand niveau korte metten 
gemaakt met de tegenstander. Al na 10 minuten joeg Mika de 
bal in de touwen van het Alcmaria doel. Nog geen 5 minuten 
later, het was inmiddels droog, was het Mats die zijn doelpuntje 
vakkundig meepikte. De grootste concurrent voor het 
schouwspel op het veld was de spectaculaire lucht boven ons, 
waar donkere en dreigende wolken, blauwe luchten en een 
oranje horizon alles in het werk stelde, om in ieder geval de fotograaf af te leiden van het mooie 
combinatievoetbal van HSV. HSV had in die periode geen enkele moeite met de Alkmaarders, waarvan 

een aantal woonachtig in Heiloo, die hulpeloos over het steeds donker 
wordende veld ronddoolde. Vlak voor de kantineloze rust werd het dan 
ook 3-0 door Kees en leek er voor HSV geen vuiltje aan de eerder 
beschreven lucht. Tijdens de wat chaotische rust, waar een gedeelte van 
het publiek in het secretariaat wat koffie zonder koek kon nuttigen, was 
de sfeer gemoedelijk en optimistisch onder de supporters van HSV. 
Duidelijk was dat er bij winst op deze huidige nummer 4 van deze 
competitie toch een extra druk zou komen te liggen bij de tegenstander 
en dorpsgenoot van aanstaande zaterdag: de Foresters. De tweede helft 

gaf een heel ander beeld. In ieder geval een stuk donkerder beeld, waardoor er van kwalitatief 
hoogstaande fotografie in ieder geval geen sprake meer kon zijn. De kwaliteit van het spel liep ook nog 
eens terug en HSV kwam zelfs onder druk te staan. Dat resulteerde in een flink aantal grote kansen 
voor Alcmaria, die op miraculeuze wijze gemist werden door de Alcmaria -aanvallers dan wel op het 
nippertje verijdeld werden door de HSV-verdediging. Het maakte het door kunstlicht beschenen 
schouwspel zeker nog wel het aanzien waard, maar vormde ook wel een waarschuwing voor 
aanstaande zaterdag : twee helften geconcentreerd blijven! Natuurlijk waren er ook  mogelijkheden 
voor HSV om de score verder uit te bouwen en met name Kees was al een paar keer dicht bij de vierde 
geweest voordat hij aan alle illusies van Alcmaria een einde maakte. Twintig minuten voor tijd liet hij 
de voor HSV vierde en voor hem tweede goal aantekenen. De op het onverlichte scorebord en 
daardoor onleesbare 4-0 stand had, indien zichtbaar,   voor iedereen een duidelijk teken aan de 
(scorebord-)wand geweest dat er voor Alcmaria geen eer meer te behalen was in deze in alle opzichten 
wisselvallige, maar toch mooie avond. Eindigend in een verdiende 4-0 overwinning voor HSV16-1. 
Het bleef nog lang onrustig bij de plaatselijke ijssalon die avond. 
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