WEDSTRIJDVERSLAGEN HVV 17-18 MAART 2007
HVV SENIOREN
Oliveo 1 - HVV 1 (vr.) 0 - 7
HVV 1 heeft het vrije weekend benut met een oefenwedstrijd tegen mede derdeklasser Oliveo.
Een op alle fronten sterk HVV won ruim met soms hele mooie goals Dit geeft de burger moed voor a.s. weekend.
Doelpunten: Lucas van Rossem 2x, Marc Engelkamp 2x, Diederik voskamp, Derick Mekking en Maurits Jongbloed.
a.s zondag thuis tegen Foreholte aanvang 14.00 uur. Iedereen wordt opgeroepen ons eerste te steunen!!
Oliveo 2 - HVV 2 (vr.) 2 - 0
Een niet echt gemotiveerd HVV 2 leed een nederlaag op kunstgras tegen Oliveo 2 ook uitkomend in de 2e klasse.
a.s. zondag uit tegen Alphense Boys aanvang 12.00!!
HVV JEUGD
Wilhelmus B2 - HVV B2 0-2 (Paul Beukers, Jasper de Groot)
Met een wedstrijd die bol stond van de kansen voor HVV, maar uiteindelijk maar twee goals opleverde kunnen we
natuurlijk nooit helemaal tevreden zijn. Het belangrijkste is dat we de drie punten mee hebben genomen naar De
Diepput. Paul Beukers speelde één van zijn betere wedstrijden van dit seizoen (ondanks de soms wat ongelukkige
afwerking) en deed qua spel sterk denken aan Dirk Kuyt. Voor rust beloonde hij zichzelf met een prima goal. Na rust
moesten we verder zonder koning Gokie die geblesseerd het veld moest verlaten. Tevens werd Bob gebencht zodat
Wouter zijn opwachting kon maken. De man met het neusje voor de juiste positie, formerly known as Jasper de
Groot, wist de 2-0 op het scorebord te zetten. Verdedigend zijn we gedurende de hele wedstrijd amper in
moeilijkheden geweest, mede dankzij Menno die al weken erg betrouwbaar is. De komende weken wacht de B2 een
loodzwaar programma dus de steun van alle ouders is gewenst!
TOGB C3 - HVV C3 2-1 (Jeremy)
Twee maal achter elkaar tegen TOGB, om de derde plek. De eerste wedstrijd begonnen we gehandicapt: De helft
van de vaste verdedigers was afwezig. Toch heerste er een (te) optimistische stemming in de kleedkamer. Dat bleek
al na het eerste fluitsignaal: TOGB was veel feller en voordat we hadden nagedacht stond het al 0-3. Dat bleef het tot
de pauze. Na de pauze pakten we als vanouds de draad op. De verdediging stond prima en we creëerden
uitstekende kansen. Afmaken lukte echter niet. Zoal altijd viel het doelpunt toen aan de andere kant: 0-4. Dat
iedereen het toen geloofde en het 0-6 werd, is alleen maar slecht voor de statistiek. Een week later waren we
compleet en bijna wakker vanaf het begin. TOGB wist in de eerste minuten twee maal vrij voor de keeper te komen,
maar dank zij William, hielden we de nul. Direct daarop scoorde Jeremy via een driebander: Eerst zijn schoen, toen
de paal en daarna de rug van de keeper. 0-1. Daarna hielden we het betere van het spel, en kwamen regelmatig
goed door, met diverse vrije schietkansen. Toch was het toen TOGB dat wist te scoren, net nadat één van onze
jongens geblesseerd afmoest, en de organisatie even weg was. Daarna gingen we onverdroten door. Hidde werd
mooi vrij gezet voor de keeper, Joost brak twee maal door en werd even vaak onderuit gehaald. Ruben en Tim
hadden een paar mooie schietkansen. Maar de bal wilde er ook deze wedstrijd niet in. Ook de tweede helft gingen
we door. TOGB had met de harde wind wel een veldoverwicht, maar Eduard was vandaag bijna niet te passeren. En
wij hadden de beste kansen. Toch ging het nog mis, na een kluts en een glijpartij in de verdediging: 2-1. Beter
gespeeld en dan toch verloren.
BCS E1 - HVV E3 4-0
Je kunt je afvragen of BCS met hun E1 eigenlijk wel in onze poule horen (tweedejaars E). Ze zijn gewoon veel te
sterk en hebben zowat alles gewonnen. De eerste helft ging volledig gelijk op en dat mag als compliment voor HVV
gezien worden. Er waren aan beide zijden enkele aardige kansen, de 0-0 was terecht. In de tweede helft werd
duidelijk dat de pijp aardig leeg was bij HVV. De wind tegen gaf de doorslag. Uiteindelijk een leerzame en goede pot
en aan de overwinning valt niets af te dingen.
HVV E5 - Katwijk E4 2-1 (Bob Hilarius, Daniel Valkenburgh)
Jeetje, wat een spannende wedstrijd. Het was van het niveau Ajax tegen Feyenoord. Spanning, vechtlust, harde
tackels, woordenwisselingen, en ga zo maar door. We moesten aantreden tegen de koploper. In de 1ste helft had
HVV de wind tegen, dus moesten de verdedigers van de coach de pot dichthouden. Zowel HVV als Katwijk kreeg
kansen die niet benut werden. Bij de rust was het dan nog 0 – 0. De 2de helft werd nog spannender. Eindelijk kwam
daar het verlossende doelpunt voor HVV. Bob had ineens de bal voor zijn linker voet liggen en knalde die er in.
Volgens mij moet het gejuich van de toeschouwers in Scheveningen gehoord zijn. Helaas kwam Katwijk na 10
minuten weer gelijk. HVV deed er nog een tandje bij. Zelfs de coach liet zich sterk vanaf de zijlijn horen. Toen kwam
de corner van Daniel. Met een watje in zijn neus (had een voet in zijn gezicht gekregen) krulde hij de bal tussen de
palen. Er zat zoveel effect aan dat de bal er weer uitdraaide. De toeschouwers van Katwijk protesteerde bij de
scheidsrechter. Deze was echter zeer resoluut. Er hoefde niet eens de hawkeye bij gehaald te worden. Daarna hield
HVV weer de pot dicht. Het eindfluitsignaal klonk dan ook zeer prettig in de oren. Jongens, geweldig gedaan!!!
ASC E6 - HVV E6 0-4 (Willem Lagaaij 4)
ASC uit, altijd lastig!!! Deze keer weer een zeer gemotiveerd E6 team in Oegstgeest aan het werk. Op dit rare
hockeykunstgras konden we deze keer goed uit de voeten. Mooi spel en simpele combinaties die deze week wel
werden verzilverd. Een 0-2 ruststand was een mooie uitgangssituatie voor een winstpartij. In de rust het traditionele

wonderwater en daar gingen we weer op weg naar meer doelpunten. Ongelooflijk veel inzet en mooi spel werd SACboys iets te veel. En het was dat de vijandelijke keeper zijn mannetje stond anders was de score nog hoger kunnen
zijn. Mannen jullie mogen tevreden zijn over het spel want dat was zeer de moeite waard. Met een 0-4 eindstand van
het veld geeft veel vertrouwen voor de komende wedstrijden. De wijzigingen in de opstelling is geen enkel probleem,
het samenspel is perfect en de kansen blijven dus komen. Goed gewerkt leeuwen en tot volgende week
Wassenaar E3 - HVV E7 1-4 (Christiaan van Eden 2, Daniël Trijzelaar, Tijmen Riegen)
Voortvarend begon E7 aan de wedstrijd. In het begin stonden wij al een paar voor het doel van Wassenaar, maar
helaas zonder doelpunten. Wassenaar beschikte over een sterke doelman die niet van plan was om het ons
makkelijk te maken. Daarnaast raakten wij lat en paal of net over….veel spanning, weinig doelpunten. En plots was
daar Wassenaar die met één aanval ineens op voorsprong kwam. De gelijkmaker liet gelukkig niet al te lang op zich
wachten. En dat was terecht. E7 speelde goed de bal over en was sterker. In de tweede helft bleven de jongens goed
samenspelen en dat werd beloond met drie doelpunten, maar dat hadden er ook meer kunnen zijn. Proficiat, jongens!
HVV E8 - Graaf Willem VAC E9 0-1
Een moeilijk verhaal. Het 1e kwartier leek het een walk-over voor HVV te worden, maar allengs verloor de E8 de grip
op het spel. En omgekeerd kwam Graaf Willem steeds beter in het spel. De E8 kwam minder vaak aan de overkant,
en aanvallen van Graaf Willem werden hardnekkiger. Na de rust werd het heel snel erger doordat de coach keeper
en rechtsvoor had gewisseld. Nadat duidelijk was dat de aanvallen van de E8 zwaar aan kracht hadden ingeboet, en
de keeper steeds meer onder druk kwam, besloot de coach tijdens de 2e helft weer terug te wisselen, een novum in
de geschiedenis van “onze” E8. Het spel stabiliseerde daardoor gelukkig, en de E8 leek met veel moeite op 0 – 0 af
te stevenen. Maar in verband met het wisselen van de keeper, en twee blessures – 1 x bij ons en 1 x bij de gasten
kreeg een speler van dichtbij keihard de bal tegen zich aan – besloot de kundige scheidsrechter terecht een minuutje
langer te laten spelen. Na een moeizame wedstrijd verslapte de concentratie bij de laatste aanval van Graaf Willem
net iets te lang: 0 – 1, waarna direct kon worden afgefloten. Vanzelfsprekend droop de teleurstelling van de gezichten
van de jonge helden. En wat het extra frustrerend maakt, is dat iedere speler individueel deze wedstrijd ook mooie
acties heeft laten zien, die zeker de moeite van het herinneren waard zijn. Maar toch is er als collectief gefaald.
Ofschoon er al eerder is verloren dit seizoen, is dit de zuurste nederlaag. Hoe hier mee om te gaan? Antwoord:
vandaag was een cursus karaktervorming. Volgende wedstrijd – tegen de koploper! – treedt de E8 mentaal gesterkt
aan: E8 aan de macht!
Wilhelmus E6 - HVV E11 1-5 (Emile 4, Koen 1)
Het was spannend afgelopen zaterdag in Voorburg. E11 is nipt van de eerste plaats gestoten in de poule dankzij een
doelsaldo dat net iets ongunstiger is dan rivaal DSO E9. Winnen is dus niet genoeg, veel scoren en weinig
tegendoelpunten, daar gaat het nu om. Met dit besef begonnen de E11 mannen het duel tegen poulehekkensluiter
Wilhelmus E6. Het gemis van de zieke middenvelder Tim leek op te spelen, alsmede de stormachtige wind die het
controleren en aannemen van de bal bemoeilijkte. Tevens leken de mannen van E11 iets aan scherpte en eagerness
te ontberen. Desondanks slaagde Emile er na 12 minuten in om uit een snelle rush over links de 1 - 0 te scoren.
Zeven minuten later volgde spits Koen met een listige 2 - 0 uit een voorzet op maat van Onno. Ondertussen hadden
Alex, Paul en Robert de handen vol aan de stevige Kimberley van Wilhelmus. Anders dan haar naam doet
vermoeden is zij fysiek fors en bleek zij strategisch gezien listig door op onze helft voor onze verdediging te blijven
hangen. Snel omschakelen van Alex, Paul en Robert was geboden, alsmede schitterend keepwerk van Pim. De
peptalk in de rust leek in eerste instantie contraproductief te werken, de coach begon al - geheel irrationeel natuurlijk
- aan zichzelf te twijfelen. E 11 liet zich steeds verder terugdrukken, schakelde te traag om en na vijf minuten viel de
verdiende 1 - 2. Blijkbaar was dat de trigger die E 11 nodig had, eagerness en doordacht overspel bepaalde in
toenemende mate het beeld. Dit stelde Emile in staat om nog eens 3 punten te scoren, waaronder 1 prachtige poeier
vanuit de lucht, recht in de kruising. En vermeldenswaardig het doelpunt na een briljant terugspeelballetje van Koen
vanaf de achterlijn: briljante beslissing Koen! Met een gerust hart verlieten coach en supporters de zanderige velden
van Wilhelmus. Hopelijk is deze score genoeg om de poule weer te leiden. Volgend weekend nieuwe kansen met de
inhaalwedstrijd tegen: ......Wilhelmus E6.
VUC F1 - HVV F2 0-8 (David, Toon 2, Ivan 2, Michiel 3)
In alle opzichten een heerlijke zaterdag. Het grasveld lag er uitstekend bij, zonnetje, lekkere voorjaarstemperatuur en
onze F2 mannen voetbalde er weer uitstekend op los! Vanaf het begin ging het goed. Aanvankelijk elkaar nog een
beetje aftasten maar dan komt toch al vlot de 0-1 na een goede rush aan de linker kant van Michiel. Vervolgens
houdt Frederik een kanonsschot van VUC op briljante wijze uit het doel. Ivan en nogmaals Michiel zorgen er voor dat
we met 0-3 de rust in gaan. Tja, en dan de tweede helft… Ongelooflijk hoe goed de jongens speelden. Fredje Grim
had op het doel eigenlijk vrij weinig te doen. De altijd betrouwbare Yvo, Chris en Ivan zorgde ervoor dat de bal met
keurig combinatiespel bij de voorhoede terecht komt. De immer hardwerkende David pikte weer zijn goaltje mee en
Toon scoorde nog een heerlijk doelpunt uit een Huntelaar-achtige draai na aanvankelijk met zijn rug naar de keeper
te hebben gestaan. Maar het mooiste doelpunt van de ochtend kwam van Michiel die na een solo een aantal mannen
van VUC passeerde tot aan de achterlijn, vervolgens een kapbeweging met links naar binnen maakte en de bal met
rechts snoeihard via onderkant lat een meter of vijf vanuit een minimale hoek het doel in knalde. Gaat goed mannen;
volhouden zo! Volgende week ontvangen we de huidige nummer drie: BMT thuis. Hopelijk is onze Zino dan weer
hersteld en spelen we wat later in de ochtend zodat Yvo nog net even nieuwe voetbalschoenen kan kopen.
Voorschoten ’97 F3 - HVV F3 3-3
De wind had grote invloed op het spelverloop. In de eerste helft had HVV de wind tegen. Voorschoten maakte daar
optimaal gebruik. HVV kwam nog wel op voorsprong dankzij een prima doelpunt van Leonard. Maar daarna verraste
Voorschoten met schoten van afstand tot driemaal toe de keeper. De (thuis)scheidsrechter liet lang doorspelen in de

eerst helft, teneinde Voorschoten zolang mogelijk profijt te geven van de wind in de rug. Het bleef echter 3-1 bij rust.
Na rust had HVV de wind in de rug. Voorschoten kwam er niet meer uit. De druk werd groot, maar tot echt grote
kansen kwam het aanvankelijk niet. De Voorschotenaren hadden zich massaal teruggetrokken en de HVV’ers waren
niet erg gelukkig in de afwerking. Niettemin zorgde Sean halverwege de eerste helft met een strak schot in de hoek
voor de aansluitingstreffer: 3-2. Kort voor het eind was Leonard goed voor de verdiende gelijkmaker: 3-3. Man of the
Match: Sean, dankzij hard werken en een mooi doelpunt. Volgende week staat de thuiswedstrijd tegen Voorschoten
op het programma.

