Wedstrijdverslagen 29-30 november 2008
HVV SENIOREN
Uitslagen zondag 30 november 2008
HVV 1
- ADO Den Haag 1
HVV 2
- Teylingen 2
VUC 5
- HVV 3
Den Hoorn 3
- HVV 4
HVV 5
- Wippolder 2
Zoetermeer 6 - HVV 6
Haagse Hout 3 - HVV 7
HVV 8
- TOGB 5
HMSH 7
- HVV 9

Afgelast
2-2 Houtman 2
2-3
1-1 Bouwland
Gestaakt bij 2-1
Koevermans 2,
7-1 Laagland
Afgelast
Afgelast
1-3 vd Oever, Hunink, M. Boven

Op zondagmorgen zag het er slecht uit. De vorst had de velden keurig gewit. Het zevende moest al om half
negen aan de bak en kon onverrichter zaken naar huis. Daarna trad de dooi in en konden alsnog wedstrijden
beginnen. De sneeuw om twaalf uur maakte echter verder voetballen onmogelijk. Na tweeën bleek echter op
menig sportpark ook die sneeuw weerweg gedooid te zijn en werd er weer begonnen. In het beperkte
ochtendtijdvak verspeelde het tweede de kans op de periodetitel door vlak voor tijd een tegendoelpunt te
incasseren waardoor het gelijk werd. Opvallend was de wedstrijd door de kleur zwart. De geelzwarten met
zwart broek speelden tegen roodzwarten met zwarte broek terwijl de scheids ook in het zwart was. Het derde
haalde netjes de punten op bij VUC, dat weliswaar geroutineerd speelde, maar niet voldoende snelheid bezat om
het derde tegen te houden. Het vierde was in de eerste helft beter dan de tegenstander en dacht vervolgens
rustig achterover leunend het einde te kunnen halen. Dat bleek een illusie Een gelijkspel tegen de nummer laatst
werd hun deel. Het vijfde kwam op achterstand, maar had dat bij rust al omgedraaid, terwijl 5 minuten na de rust
het witte doek viel. Het zesde verloor op een ijzig kunstgrasveld, van een duidelijk betere tegenstander. Het
negende pakte in een modderpoel alle punten, terwijl ze eerst achterkwamen. Een schitterend doelpunt van
Alexander Hunink opende de wedstrijd voor het negende.
HVV 2 - Teijlingen 2
2-2
Onder barre omstandigheden heeft HVV 2 niet alleen puntverlies geleden maar waarschijnlijk ook de periodetitel
gemist. De eerste helft zag er naar uit dat HVV snel op voorsprong wilde komen en zette Teijlingen vast. Met
goede aanvallen en combinaties liet HVV zien terecht bovenaan te staan. Het wachten was dan ook op een
doelpunt. Deze kwam na 15 minuten, Wouter Smit kreeg de bal aangespeeld en met een prima actie Boy
Houtman vrij speelde en onhoudbaar de bal in de kruising schot. HVV ging door maar de laatste passing was
slordig. De 2e helft was nog maar nauwelijks begonnen of na een prima pass van de weer herstelde Martijn Wols
kwam HVV 2 op 2-0. Doelpuntenmaker wederom Boy Houtman. De weersomstandigheden werden steeds
slechter en de spelers hadden veel moeite op de been te blijven. Ondanks dit kreeg HVV enkele uitstekende
mogelijkheden maar om onbegrijpelijke redenen werden deze gemist. Toen 15 minuten voor tijd Eelco
Riemersma een bal volledig verkeerd raakte kon keeper Reinier Bijloos de Teijlingen speler alleen ten kostte van
een strafschop tegenhouden. Teijlingen scoorde en HVV raakte volledig in paniek. 5 minuten voor tijd werd het
zelfs 2-2. 1 minuut voor tijd werd Boy Houtman diep gestuurd en een speler van Teijlingen haalde hem onderuit
maar of het binnen of buiten het strafschopgebied was kon niet meer geconstateerd worden daar er geen lijn
meer te bekennen was. De vrije trap leverde helaas niets op en met schaamrood op de kaken dropen de spelers
van HVV af.
.
HVV JEUGD
HVV D3 - DWO D5
6-2
Floris, Stijn, Geoffroy, Daniel V, Joop, Joost
Op het hoofdveld met 6-2 winnen geeft net iets meer glans aan de mooie ochtend. Wat maakte deze ochtend op
de Diepput weer zo heerlijk? De overwinning? Het spel? Laten we zeggen: alles bij elkaar. En vooral daar waar
het om gaat: het voetbal. De coach moest hard schreeuwen langs de kant, want het hoofdveld is iets breder dan
de andere velden. Hij schraapte zijn keel toen de wedstrijd begon, en juist toen hij zijn eerste van groot inzicht
getuigende tactische aanwijzingen over het veld wilde donderen scoorde Floris zijn doelpunt uit een corner. Dertig
seconden gespeeld. Dank je wel Floris! Ook namens je ouders, die je langs de kant overstelpten met
complimenten. De tegenstander kon toch wat druk zetten waardoor de 1-1 op het bord kon komen. De jarige job
Stijn scoorde de 2-1 en gaf weer hoop. Onze keeper Joop redde de thuisploeg weer grandioos, waardoor
kansrijke posities van DWO werden geëlimineerd. Na de rust was het Geoffroy die de score uitbouwde tot 3-1. Hij
speelde weer een prima potje voetbal op rechts. De tegenstander gaf ons geen rust en mannen als Teun en
Patrick moesten zwaar aan de bak, en dat deden ze prima, goed verdedigen en de juiste pass geven naar de
middenvelders. Dank je wel Teun, Patrick en ook bikkel Laurens! Na een klutsdoelpunt van Daniel V ( maar ja, hij
stond er wel en was er vaak heel dichtbij) kwam de score toch terug op 4-2. Toen kantelde de wedstrijd naar een
wat grimmiger niveau, er werd wat getrapt en het was daarom ook begrijpelijk dat er door de scheidsrechter werd
gefloten voor een pingel voor HVV. En daar kwam Joop! Eindelijk kon hij zijn afspraak met de jongens inlossen

door een penalty te nemen. Hij nam zijn aanloop vanuit eigen doelgebied en scoorde! 5-2. Onze Joost bracht de
stemming op en naast het hoofdveld tot een kolkend hoogtepunt door de eindstand op 6-2 te brengen. Na afloop
werd de overwinning gevierd met broodje worst, broodjes bal, kruk, zakjes snoep en cola, dit alles op kosten van
de jarige Stijn, die in één uur zijn maandzakgeld er door heen joeg. Zijn probleem!
Voorschoten’97 D9m - HVV D6
1-1
de Jonge
De HVV-ers keken met spanning uit naar deze wedstrijd aangezien de tegenstandsters vandaag nog geen
wedstrijd hadden verloren en HVV de laatste zes wedstrijden op rij had weten te winnen. Nadat de jongens
bijgekomen waren van de imponerend forse en brede doelverdediger van Voorschoten bleek al snel dat deze
dames er aardig op los combineerden. In de eerste helft ging de strijd 15 minuten gelijk op waarbij aan beide
zijden weinig doelrijpe kansen waren te noteren. De thuisploeg wist een Haags verdedigingsfoutje op een fraaie
maar gelukkige wijze af te straffen 1-0. Wat Philip, Tim en Toon in de aanval vervolgens ook probeerden ze
ontkwamen niet aan de felle verdedigsters. Ook de afstandschoten uit de tweede lijn van HVV troffen voor rust
geen doel. D6 realiseerde ook dat ze maar niet in hun eigen spel kwamen en toen ze uit de rust terug het veld
opkwamen bleken de jongens meer op scherp te staan. Steeds minder duels werden verloren. Op het middenveld
heersten onze Bense en Sybren en Onno groeide uit tot sterke steunpilaar in de HVV verdediging. Onno wist op
fraaie maar ook wat gelukkige wijze de stand gelijk te trekken met een vrije trap: 1-1. De bal raakte de paal en
de keeper zag de bal achter zich tegen het net rollen. Vanaf dat moment begon er een Haags kwartiertje. Philip,
Bense, Sybren, Tim en Toon bleven het doel van Voorschoten bestormen. De meisjes kwamen nauwelijks meer
over de middenlijn. Daar toonde HVV een geweldige macht. Voorschoten hield met meer geluk dan wijsheid
stand en wat hulp van de scheids die een handbal niet wilde bestraffen. In de spannende eindstrijd liet HVV
zien terecht op de eerste plaats aanspraak te maken maar toch moesten we twee punten laten liggen. Door zijn
goede wedstrijd mocht Sybren weer de man-of-the-match-beker mee naar huis nemen, maar bij het
team knaagde een vervelend gevoel. HVV is weer afhankelijk van wat de opponenten de komende wedstrijden
doen. Het lot van een van de opponenten hebben we op 13 december nog in eigen handen.
Forum Sport E10 - HVV E12
1-7
Zaterdag half 3 speelden we uit tegen Forum Sport. Het was een lekker weertje met een hele zachte wind. Toen
de fluit ging waren we begonnen. Door een mooie pass van Teije scoorde Job de 0-1. Toen werd Gilles uit de
wissel gehaald en scoorde de 0-2. Toen maakte Job 0-3. Daarna scoorde de tegenstander 1-3. Toen ging de fluit:
rust. Na de rust scoorde Jelle een lob 1-4. Toen scoorde Teije een mooie goal; 1-5. Toen werd Teije getackeld en
werd een tegenstander het veld uitgestuurd Teije kreeg daarom een penalty en die scoorde hij: 1-6. Toen alweer
Jelle 1-7. Op het eind werd Job man of the match en toen moest hij een verslag schrijven, bah. En bij de
tegenstander kende ik nog een jongetje van de crèche: Joshua. Die had ik voor het laatst 5 jaar geleden gezien.
Hij kon best goed voetballen.
Zaterdag 29 november 2008
HVV A3 RKDEO A3
HVV B3 MMO B1
HVV B5 Quintus B2
HVV C1 DOSR C1
HVV C2 Woubrugge C1
HVV D1 ADO Den Haag D3
HVV D3 DWO D5
HVV D4 Gr.WII VAC D3
HVV D5 Zoetermeer D7
HVV D7 Nootdorp D5M
HVV E2 Gr.WII VAC E2
HVV E3 ODB E1
HVV E5 Gr.WII VAC E8
HVV E6 Zoetermeer E5
HVV E11 Zoetermeer E9
HVV E16 Forum Sport E15
HVV F2 SEV F1
HVV F3 Wassenaar F1
HVV F5 Wilhelmus F6
HVV F6 Lisse F6
HVV F8 Escamp hsv F3
HVV F9 Wilhelmus F8
HVV F11 RKAVV F8
HVV F12 RAVA Houtwijk F3
HVV F14 Quick Boys F12

8-0
2-0
2-8
1-5
2-3
6-0
6-2
4-5
8-2
7-2
1-2
1-4
2-4
2-3
2-2
11-0
6-1
7-0
2-1
5-0
11-0
8-1
10-0
3-3
1-8

