Wedstrijdverslagen 1-2 november 2008
HVV SENIOREN
Uitslagen zondag 2 november 2008
UDO 1
Wilhelmus 3
HVV 3
HVV 4
VELO 5
HVV 6
HVV 7
DSO 1
HVV 9

- HVV 1
- HVV 2
- HMSH 3
- VELO 4
- HVV 5
- DWO 4
- Celeritas 5
- HVV 8
- Laakkwartier 6

1-1
2-2
6-4
3-3
2-4
1-6
2-1
2-4
5-5

Mekking
A. Levert, Smit
Trip 4x, vd Ligt, Wernink
Bouwland, vd Kamp 2x
Rijkens, Slager, M. Jongebreur, Heyster
Vriesendorp
vd Stok, Hoefnagels
F. Smits, Roosegaarde Bisschop, Teddy 2
Kist, P. Bol, Pelle, Baert 2.

De gele bolhoedjes gaven het al aan. Het vijfde kreeg het voor elkaar een periodetitel in de wacht te slepen en maakt
zich dus nu al op om het kampioenschap in de reserve derde klasse te gaan vieren. Ze waren aanzienlijk beter in het
benutten van de kansen dan hun toch niet slechte tegenstanders. Het eerste speelde de wedstrijd van de gemiste
kansen. Achteraf was men blij met het punt, want de enige treffer werd vijf minuten voor tijd gemaakt, maar Mekking had
toen al een penalty gemist. Het tweede keek ook al niet blij met de puntendeling. Gezien de wedstrijd mocht er op meer
gerekend worden. Bij het derde en het vierde eindigde beide zijden met een man minder. Bij het derde was de
scheidsrechter met drie penalties voor de tegenstander ook in dat opzicht scheutig. Niettemin wist men dankzij onder
meer 4 goals van Zen Trip makkelijk te winnen. Bij het vierde was Tiddo door zijn vriendin aangezet zijn rentree te
maken. Zijn conditie en concentratie waren (net als die van zijn ploeggenoten) maar goed voor 80 minuten waardoor een
verslagen VELO nog tot een gelijkspel kon komen. Het zesde dacht in de rust nog een kans te hebben tegen DWO,
maar werd in de tweede helft volkomen weggespeeld of was het gewoon een wanvertoning. Het zevende mocht merken
dat met maar elf man spelen op een groot veld een aanslag is op alle spieren. Ook al was de tegenstander maar met
tien man, het was goed dat de paal twee keer een treffer van Celeritas in de weg stond. Het achtste stond tegenover een
tegenstander die vroeger bij het eerste in de poule zat, maar nu wat in niveau gezakt is. Makkelijk was het niet, maar de
teddybeer scoorde soepel. Bij het negende onderscheidde Boven zich. Als keeper in de tweede helft hield hij het doel
schoon en konden de vier doelpunten achterstand uit de eerste helft worden ingelopen.
UDO 1 - HVV 1
1-1
Mekking
Onder prima omstandigheden heeft HVV onnodig puntverlies geleden. De 1e helft speelde HVV misschien wel het beste
voetbal van dit seizoen. Helaas bleek de laatste pass steeds niet goed terecht te komen. Vanaf het begin werd goed
gecombineerd en werd UDO ver teruggedrongen. Het wachten was op een doelpunt maar alleen de afronding ontbrak.
Toen HVV een minuut voor rust een penalty kreeg leek de ban gebroken, maar ook deze kans werd door Derrick
Mekking jammerlijk gemist. Na rust kwam HVV niet scherp uit de kleedkamer, want nadat eigenlijk HVV wederom een
penalty moest hebben, kwam UDO op voorsprong door uit de counter te scoren. HVV was van slag en kwam eigenlijk
niet meer in zijn spel. Daniel hield HVV op de been met een paar schitterende reddingen. Toen de trainer Marnix en Erik
inbracht, ging HVV op jacht naar de gelijkmaker. 3 minuten voor tijd had dit succes na en voorzet van Marnix scoorde
Mekking de verdiende gelijkmaker. Bijna gingen wij nog met 3 punten terug naar Den Haag maar Zev Davidson kwam
een teenlengte tekort.
Wilhelmus 3 - HVV 2
2-2
HVV 2 heeft duur puntverlies geleden tegen een slim voetbal Wilhelmus. Een uit oud eerste elftalspelers bestaand
Wilhelmus liet HVV het spel maken en probeerde met counters te scoren. HVV was slordig en liet zich meeslepen in het
tempo van de tegenstander. Na 25 minuten werd een corner niet goed weggewerkt en kwam HVV op 1-0 achterstand.
Vrij snel hierna pakte HVV de draad op en scoorde Wouter Smit met een kopbal. na rust het zelfde spelbeeld kansen
kwamen er maar de afwerking faalde. Na 20 minuten probeerde Arthur Levert het met een afstandschot en tot ieders
verbazing verdween deze onder de keeper door. Helaas duurde de vreugde maar 2 minuten want slecht verdedigen
leidde tot de gelijkmaker. HVV kwam niet echt in zijn spel en uiteindelijk bleef de stand gelijk.
HVV JEUGD
Wilhelmus D3 – HVV D3
1- 6
Trijzelaar 2, Gerla, Valkenburgh, Lagaaij, de Lange
Als 22 mannen in tijgerprint op een voetbalveld staan en 11 daarvan in een hesje weet je dat HVV uitspeelt tegen
Wilhelmus. In alle voorbeschouwingen werden de hesjes als een tegenstander bezien waar de tijgerprints wel even over
heen zouden gaan. Als trouwe aanhanger van D3 weet je dan al wat er gaat gebeuren. Na een redelijk snel doelpunt van
Koen antwoordde de hesjes direct met een tegentreffer en kwam de wedstrijd 'op slot' zoals men dat noemt. Er werd
slordig gevoetbald door beide partijen en er viel lange tijd niets te beleven. Langs de kant werd de kredietcrises
doorgenomen. Na de 1-2 van Daniel V kwam er toch weer wat leven in de wedstrijd. Toen de bal weer eens via het
hoofd van Floris een plekje in het doel vond begon het aantrekkelijke combinatiespel van de tijgerprints weer vorm te
krijgen. Na een fraai doelpunt van Daniel T ontstond het hoogtepunt van de dag door een aanval die op de eigen helft
begon met een pass van Floris naar Geoffroy, van Geoffroy naar Daniel, van Daniel naar Willem, die koelbloedig
scoorde. Dit is het voetbal waar ouders langs de kant graag voor opstaan in het weekend. Uiteindelijk zorgde Daniel T
voor de 1-6 op het wedstrijdformulier. Een eervolle vermelding voor de verdedigers Laurens, Teun en Floris die na

verdedigende acties ook het overzicht hadden om een prima pass te geven naar de aanvallers. Volgende week thuis
tegen de koploper. Zonder hesje.
RSV Hoekpolder D1 - HVV D4
11-1
Flip
Uw verslaggever kon helaas alleen de 2e helft bijwonen, maar dat was volgens de wederom trouw meegereisde schare
fans in dit geval (helaas) geen straf. Dus hieronder het verslag van de tweede helft. Deze werd na goede strijd en volle
inzet van een ieder met 4-1 verloren. De scheidsrechter en de grensrechter waren fair. De tegenstanders zelf iets minder
– wat ook nog na de wedstrijd bleek bij een onheuse aanval op onze topscorer -, maar niet in die mate dat dit het
verschil in uitslag zou kunnen verklaren. Aan strijd en inzet ligt het dus niet. Zelfs nu onze internationals steeds meer
ingespeeld raken, en echt om elke bal vochten – goed gedaan Emile en Gautier! – Lukte het niet om een geoliede
aanval op te zetten. Natuurlijk pakte Flip weer zijn goaltje mee (onze topscorer!), en natuurlijk liet de coach het moede
hoofd niet zakken (bij 9-1: “op naar de gelijkmaker jongens!”), maar uiteindelijk is het toch te weinig op dit niveau.
Gelukkig dat HVV D4 niets te leren heeft waar het mentaliteit betreft. Elke wedstrijd wordt met een glimlach op het
gezicht begonnen, en ook al verdwijnt die soms even – daar mogen we enig begrip voor opbrengen -, hij keert steeds
weer. Als er al niet om de overwinning gelachen kan worden, dan toch zeker wel om pogingen van de tegenstander tot
verbale intimidatie. Want los van het feit dat een aantal verwensingen (die in verband met de leeftijd van de jongste
lezers van dit stuk hier niet herhaald kunnen worden) feitelijk aantoonbaar onjuist waren, was het vooral vermakelijk dat
juist de spelers van onze D4 die het Nederlands nog niet helemaal machtig zijn, het meest werden toegesproken. Every
cloud has a silver lining. Succes kun je afdwingen, plezier moet je maken. Dat laatste lukt al, en dat eerste zal ooit weer
gebeuren. HVV D4, voor succes en plezier!
Die Haghe E1 - HVV E3
2-4
Coenraadts 4
e
In de 2 Klasse E strijden vier teams om het kampioenschap, waaronder HVV en onze tegenstander van vandaag Die
Haghe. Die Haghe staat op de ranglijst 3 punten boven ons, maar met één wedstrijd meer gespeeld. HVV opende de
wedstrijd flitsend. Met geweldig spel werd Die Haghe volledig van de mat getikt. Binnen 10 minuten stond HVV op een 03 voorsprong. Het was Luuk met een zuivere hattrick die voor de snelle doelpunten zorgde. De laatste daarvan was de
mooiste. Een prachtige assist van Jan-Wieger, precies in de voeten van Luuk. Met een keurig lobje had de keeper het
nakijken. Het leek een ‘walk over’ te worden. Maar Die Haghe kwam terug in de wedstrijd. HVV werd slordig. De dekking
was niet goed, waardoor Die Haghe herhaaldelijk kon uithalen van afstand. Het werd 2-3. Dankzij de geweldig keepende
Victor bleef bij rust de schade daartoe beperkt. Gelet op het spel voor rust, was de vrees dat HVV ondanks het
geweldige begin alsnog het onderspit zou delven. Maar niets was minder waar. Na rust controleerde HVV de wedstrijd.
De scheidsrechter dacht Die Haghe nog wel te helpen door (onterecht) een penalty toe te kennen. Het thuispubliek was
wel zo sportief de scheidsrechter op zijn fout te wijzen. Het werd een vrije trap die gelukkig op niets uitliep. Luuk bracht
met zijn vierde doelpunt de marge op twee doelpunten. Veel kansen werden daarna niet meer gecreëerd. Het bleef bij 24. Een dik verdiende overwinning voor HVV. Alle spelers verdienen een pluim. Man of the Match (hoe kan het ook
anders): Luuk! Volgende week de topper tegen HBS, de huidige koploper. Als we die wedstrijd winnen, dan maken we
serieus kans op het kampioenschap.

