zondag 30 augustus 2009
Thuis
HVV 2

Uit
Tac ‘90

Uitslag
6 0

(beker)

zaterdag 29 augustus 2009
Thuis
Scheveningen 1 (za)

Uit
HVV 1

Uitslag
4 0

(vr)

dinsdag 25 augustus 2009
Thuis
HVV 1 (zon)

Uit
Vitesse Delft 1

Uitslag
0 12

(beker)

zondag 23 augustus 2009
Thuis
TOGB 1 (zon)
RKDEO 3 (zon)
Lisse 2 (zon)
HVV 5 (zon)

Uit
HVV 1 (zon)
HVV 2 (zon)
HVV 3 (zon)
SJZ 2

Uitslag
1 0
2 5
3 1
0 5

(beker)
(beker)

SENIOREN
Dinsdag 1 september 2009
Rijnsburgse Boys-HVV 2-0
Statistieken
Wedstrijd KNVB Districtsbeker (officieel)
Dinsdag 1 september 2009, Rijnsburg (Sportpark Middelmors)
Rijnsburgse Boys-HVV 2-0 (2-0).
Scoreverloop: 31. Jos van Beuningen 1-0, 36. Menno van Roosmalen 2-0.
Scheidsrechter: F. (Frank) Meeuwenoord.
Assistent-scheidsrechter (HVV): Evert Jelgerhuis Swildens.
Toeschouwers: 350.
Opstelling HVV: Daniël Voskamp (111) / Jochem van Hessen (12), Maurits Jongbloed (125), Martijn Lips (127),
Alexander van Hessen (17) / Dustin Giel (2), Jaap Akerboom (27), Zev Davidson (49) / Morad Azerki (4) / Erik van
Galen (118; aanvoerder), Derick Mekking (326).
Invallers: 21. Clemens Levert (22) voor Alexander van Hessen; 29. Martijn Wols (12) voor Azerki; 77. Dennis
Levert (60) voor Akerboom.
Overige reserves: Peter-Paul de Rotte (1).
Afwezig: Olivier Zwolsman, Lucas van Rossem, Frederick Mansell.
Bijzonderheid: 86. Derick Mekking wordt neergelegd binnen de zestienmeter. HVV wordt een strafschop
onthouden.
()= aantal officiële wedstrijden voor HVV 1
Technische staf en begeleiding:
Hoofdtrainer: Kees Mol.
Assistent-trainer: Hans Bal (gaf training aan de overige selectiespelers).
Elftalleider: Arnout van Lawick.
Teammanager: Frank Bijloos.
Verzorger: Wouter Rog.
Zaterdag-zondag 29-30 augustus 2009
Scheveningen 1 (za) - HVV 1 4-0 (vr)
HVV heeft zich enigszins gerevancheerd voor de blamage van afgelopen dinsdag. Tegen hoofdklasser
Scheveningen werden nu minder cadeautjes weggegeven. De tegenstander, met een aantal oud-profs in de

gelederen, werd goed partij gegeven, zeker nadat al na 1 minuut de bal in ons doel lag. Het elftal heeft er alles
aan gedaan om een beter resultaat te boeken. Uiteindelijk was de uitslag 4-0 maar er waren momenten die de
burger moed geeft.
A.s. dinsdag de bekerwedstrijd tegen Zaterdag landskampioen Rijnsburgse Boys, aanvang 18.45 u.
Statistieken
Vriendschappelijk
Zaterdag 29 augustus 2009, Den Haag (Houtrust)
Scheveningen (zat.)-HVV 4-0 (2-0).
Scoreverloop: 2. Daniël da Cruz 1-0, 18. Virgilio Teixeira 2-0, 60. Marvin Nieuwlaat 3-0, 74. Nick Brouwer 4-0.
Scheidsrechter: onbekend.
Assistent-scheidsrechter (HVV): Frank Bijloos.
Toeschouwers: 100.
Opstelling HVV: Daniël Voskamp / Jochem van Hessen, Maurits Jongbloed, Olivier Zwolsman, Frederick Mansell
/ Martijn Wols, Martijn Lips, Zev Davidson / Morad Azerki / Erik van Galen (aanvoerder), Derick Mekking.
Invallers: 59. Josse Andriesen voor Van Galen (Maurits Jongbloed aanvoerder); 59. Patrick van ’t Hoff voor
Mansell; 70. Alexander van Hessen voor Lips; 74. Clemens Levert voor Mekking.
Overige reserves: Peter-Paul de Rotte, Jaap Akerboom.
Afwezig: Dennis Levert (vakantie), Lucas van Rossem.
Technische staf en begeleiding:
Hoofdtrainer: Kees Mol.
Assistent-trainer: Hans Bal (gaf training aan de overige selectiespelers).
Elftalleider: Arnout van Lawick.
Teammanager: Frank Bijloos.
Verzorger: Wouter Rog.

HVV 2 -Tac'90 6-0
HVV 2 heeft ook de 2e wedstrijd voor de KNVB beker makkelijk gewonnen. Tegen Tac'90 werd het uiteindelijk 6-0
maar de uitslag had eigenlijk hoger moeten uitvallen. a.s. zondag thuis tegen Blauw-Zwart 2 aanvang 11.00 u. De
competitie gaat beginnen met één doelstelling: promotie!!
Dinsdag 25 augustus 2009
HVV 1- Vitesse Delft 1 0-12
HVV 1 heeft een enorm pak slaag gekregen van zaterdag 1e klasser Vitesse Delft. De uitslag was maar liefst 012. Het werd uiteindelijk een wedstrijd van de kat en de muis. Fouten werden onmiddellijk afgestraft en zodoende
speelde HVV een kansloze wedstrijd. Snel vergeten en lering uit trekken.
Statistieken
Wedstrijd KNVB Districtsbeker (officieel)
Dinsdag 25 augustus 2009, Den Haag (Diepput, veld 2)
HVV-Vitesse Delft (zat) 0-12 (0-4).
Scoreverloop: 15. Leon Braat 0-1, 32. Wouter van der Kolk 0-2, 39. Leon Braat 0-3, 45. Ruud Smit 0-4, 54. Donny
van Oijen 0-5, 55. Donny van Oijen 0-6, 57. Ruud Smit 0-7, 60. Mathijs Seilberger 0-8, 82. Donny van Oijen 0-9,
83. Donny van Oijen 0-10, 85. Donny van Oijen 0-11, 87. Wouter van der Kolk 0-12.
Scheidsrechter: M.A.J. (Michel) van Oudheusden.
Assistent-scheidsrechter (HVV): Evert Jelgerhuis Swildens.
Toeschouwers: 75.
Opstelling HVV: Reinier Bijloos (99) / Jochem van Hessen (11), Sanjesh Goeptar (99), Martijn Lips (126), Zev
Davidson (48) / Josse Andriesen (65), Martijn Wols (11), Lucas van Rossem (195) / Morad Azerki (3) / Erik van
Galen (117; aanvoerder), Derick Mekking (325).
Invallers: 46. Olivier Zwolsman (220) voor Van Rossem; 62. Alexander van Hessen (16) voor Lips; 75. Michel
Huijser (1) voor Bijloos.
Overige reserves: geen.
Afwezig: Maurits Jongbloed (geschorst), Jaap Akerboom (geschorst en vakantie), Dennis Levert (vakantie).
Bijzonderheid: Michel Huijser debuteert op 40-jarige leeftijd in HVV 1 als vervanger van de aan zijn lies
geblesseerd geraakte Reinier Bijloos. Hiermee is de doelman de oudste debutant in de historie van HVV 1.

e

e

Doelpunt van Ruud Smit (Vitesse Delft) in de 10 minuut afgekeurd. In de 28 minuut maakt Derick Mekking gelijk
met een schitterende lob, maar scheidsrechter Van Oudheusden had al gefloten voor een handsbal.
()= aantal officiële wedstrijden voor HVV 1
Technische staf en begeleiding:
Hoofdtrainer: Kees Mol.
Assistent-trainer: Hans Bal (gaf training aan de overige selectiespelers).
Elftalleider: Arnout van Lawick (afwezig).
Teammanager: Frank Bijloos.
Verzorger: Wouter Rog.
Zondag 23 augustus 2009
TOGB 1 - HVV 1 1-0
HVV 1 heeft de eerste bekerwedstrijd tegen competitiegenoot TOGB verloren. Met een geheel nieuwe
achterhoede m.u.v. Daniel had HVV het in het begin moeilijk. Veel kansen waren er niet maar TOGB was de
bovenliggende partij. Halverwege de 1e helft scoorde TOGB. De 2e helft nam HVV steeds meer initiatief maar de
paar kansen werden niet benut. Toch was een nuttige wedstrijd.
a.s. dinsdag thuis tegen Vitesse delft (za) aanvang 20.00 u thuis.
Statistieken

RKDEO 3 - HVV 2 2 -5
Tegen een matige tegenstander werd makkelijk gewonnen. Nadat RKDEO na 10 minuten de scoren opende,
werd HVV wakker en was het wachten op de gelijkmaker. Deze kwam vrij snel doelpunt Zen Trip. De 2e helft
kwam RKDEO niet meer in spel voor en scoorde achtereen volgens Zen Trip, Dustin Giel, Diederik Voskamp en
wederom Dustin Giel. RKDEO scoorde nog in de laatste seconde.

JUNIOREN
Zaterdag 29 augustus 2009
HVV C2 – SJC C2 3-3 (Felix Hogendoorn, Boudewijn Renshoff, Job Herculeijns)
HVV C2 speelde hun eerste wedstrijd van het seizoen vriendschappelijk tegen SJC. De eerste helft speelde HVV
leuk voetbal en wist genoeg kansen te creëren. Van de vele kansen benutten we er helaas twee. SJC was de
eerste helft nauwelijks tot niet gevaarlijk. Ondanks dat HVV vrij snel op 3-0 kwam, kreeg SJC meer grip op de
wedstrijd. Helaas werden mooie aanvallen niet beloond met een doelpunt en wist SJC wel te scoren. Toen SJC
de 3-2 maakte raakte HVV wat meer in paniek en kwam veel minder tot voetballen. HVV wist de voorsprong maar
niet uit te breiden en SJC kwam op gelijke hoogte. Al met al een prima eerste wedstrijd, waar wat meer in had
gezeten.
DUNO D3 - HVV D4 1-8 (Blij 4x , Bekema 3x , Ypma )
In onze eerste wedstrijd van het nieuwe seizoen 2009-2010 heeft HVV D4 een zeer goede indruk achtergelaten.
Vorig jaar werd dit team als HVV D6 kampioen en omdat het team , op onze keeper na , geheel bij elkaar is
gebleven zijn de verwachtingen hoog gespannen voor het komende seizoen. Met een sterke verdediging
bestaande uit Sweder , Floris en Toon , een dominante voorstopper (Onno) en drie super snelle aanvallers
(Bense, Tim en Philip ) werd DUNO vanaf de eerste minuut zwaar onder druk gezet. De ene aanval was nog
e
mooier dan de andere en binnen 7 minuten was het reeds 0-2 door doelpunten van Tim en Philip. In de 25
minuut scoorde Philip de 0-3 en toen pas volgde de eerste aanval van DUNO waar dan ook direct de eerste
tegengoal uit ontstond.
Met een 1-3 ruststand waren we toch nog niet geheel gerust op de 2e helft want misschien gaf de treffer vlak voor
rust toch nog nieuwe energie bij DUNO. Niets bleek minder waar want binnen 10 minuten na rust hadden Sybren,
Tim en 2x Philip de stand naar 1-7 gebracht. De wedstrijd was hiermee volledig gespeeld en alleen Tim wist nog
eenmaal te scoren en daarmee de eindstand in deze 1e bekerwedstrijd op 1-8 te brengen. Iedereen heeft een top
wedstrijd gespeeld , het middenveld ( David, Siewe, Warner en Sybren ) bleef 60 minuten jagen op de bal en
hierdoor heeft Lucas, onze nieuwe keeper, vrijwel niets te doen gehad. De verwachting is echter dat er nog
genoeg moeilijke wedstrijden komen dit seizoen dus laten we genieten van deze mooie overwinning maar nog
geen al te snelle conclusies trekken. Maandagavond en vrijdagavond stevig trainen dan komen we opnieuw een
heel eind dit jaar.
HVV F4 – Wilhelmus F2 1-2 (Marijn van Eck)

Het was een spannende wedstrijd. Die jongens waren wel heel goed! Ze hadden best snel een doelpunt gemaakt.
We hebben veel verdedigd. In de eerste helft scoorde ik een doelpunt van dichtbij. In de tweede helft werd de
tegenpartij steeds beter. Bijna aan het einde scoorden ze nog een punt. Jammer dat we verloren hadden. Het
was de eerste wedstrijd van het nieuwe seizoen. Aan het einde kreeg ik de ‘man of the match’-beker omdat ik het
doelpunt had gemaakt. (het verslag is zelf geschreven door Marijn van Eck)
HVV F8 - Voorschoten F9 5-1 (Boris Slootweg, Sebastiaan Krijgsman 3, Boris van de Graaff )
De eerste wedstrijd van F8 begon wat onwennig en rommelig. Dit resulteerde in een openingstreffer van de
tegenpartij. Na twee prachtige schoten op doel waarvan één op de paal wist Boris Slootweg een derde poging te
verzilveren. De keeper van Voorschoten keerde de bal nét achter de lijn. De pauzestand werd door Sebastiaan
bepaald door met losse veters de keeper te vlug af te zijn. Direct in de tweede helft werd de druk op het doel door
de tegenpartij opgevoerd. Joris wist twee schoten op zijn doel te keren. Vervolgens nam Sebastiaan de draad
weer op en schoot doelpunt nummer drie en vier in het net. Nadat Laurens een prachtig schot op doel afvuurde
maar deze op een haar na miste wist Boris de Graaff de stand af te ronden op 5-1. Een zeer bevredigende eerste
wedstrijduitslag!
HVV F13 - Voorschoten ’97 F14 12 -2 (Niklas Niesen 9, Marnix Veugelers 2, Reinier van Rhede vd Kloot)
Die 0-1 van Voorschoten na 20 seconden hadden we natuurlijk niet afgesproken! We moesten ook nog wel even
wennen aan elkaar natuurlijk in zo’n eerste wedstrijd. Gelukkig gebeurde dat heel snel en namen we via een
turbo-hattrick van Niklas een mooie voorsprong. Ondanks dat na verloop van tijd van de uitgebalanceerde
basisopstelling niet veel meer over was, hadden we een groot veldoverwicht. Er werd erg goed verdedigd en op
het middenveld voor elke bal gevochten. Niklas scoorde nog een aantal mooie doelpunten, hoog, laag en vooral
hard. Na de pauze gingen we goed door en kwam Marnix op stoom met 2 doelpunten. Het formidabele doelpunt
van Reinier zullen we niet snel vergeten, met een hakje een aantal tegenstanders het bos in sturen om
vervolgens de bal in de verre hoek te plaatsen. Het mooiste hebben we voor het laatst bewaard, na goed
samenspel van iedereen scoorde Niklas uit de pass van Gilles: wat een samenspel, ’t leek wel totaalvoetbal!

