
1e competitiewedstrijd HPSV 35+1 - KMD 35+2 (uitslag: 5-1): 

Vandaag mochten we op de fiets naar het Zuiderpark, want daar speelt HPSV. Een goede 

sterke tegenstander die we nog kenden van een paar jaar geleden. Het veld lag er mooi bij 

en het zonnetje scheen lekker, wat wil je nog meer? Muziek! Nou dat was er ook, een paar 

velden verderop, waar een podium was opgebouwd en Turkse klanken vandaan schalmden. 

Tijdens de 1e helft kwam er een busje vol met agenten aangereden, zeker om hun collega’s 

aan te moedigen, maar waarschijnlijker was het dat ze de demonstranten verderop in de 

gaten wilden houden. HPSV nam al snel het initiatief en wij konden slechts speldenprikken 

uitdelen, zoals een prachtige bal van Jeroen die net naast de paal krulde. Na een goed 

kwartier was het dan toch raak voor HPSV, waarbij de bal via de vingertoppen van Tom in 

ons doel belandde. Daarna een duur foutje van Nick, die een keer te veel pingelde in ons 

strafschopgebied en de bal hierbij kwijtraakte aan de tegenstander; die wist daar wel raad 

mee: 2-0 en daar konden Haagsche Wimpie en Meester Rob ook niets meer aan doen. Het 

3e doelpunt werd op kracht en pure klasse uitgespeeld en het 4e was een fantastisch 

afstandsschot, die onhoudbaar in onze kruising belandde. En Tikkie Rikkie stond er bij en 

keek er naar. Ook vaste supporters Ton het Kanon en Tinus Positivo en geblesseerden 

Patrick en Joop! hadden moeite om niet te applaudisseren. In de rust hadden we tijd om orde 

op zaken te stellen en verse wisselspelers in te brengen, zoals Ab Hamstring, Dennis de 

Mennis en Mike. Dit deed de wedstrijd enigszins kantelen en we waren vaker op de helft van 

de tegenstander te vinden; ook die ene keer dat HPSV nog mocht scoren en er 3 man 

buitenspel stond, behalve die ene dan waarschijnlijk. Er volgde een lang slotinitiatief van 

aanval op aanval, maar elke keer stuitten we op het blok van HPSV. Ze hadden hun 

verdediging gewoon goed op orde. Ook invallers Louis en Rob nr. 4 van het 5e ondervonden 

dat keer op keer. En Berry Bako sleurde en dribbelde, maar kon geen gaatje vinden voor een 

schot. Vlak voor tijd een bal op de paal, maar de eer was pas echt gered toen Sjef de bal zo 

ongeveer in de fluit van het eindsignaal in de touwen joeg. Mede door het harde werken 

kwam hem dit op de Betonnie te staan. Nadat Tic Tac Theo een overgeschoten bal uit de 

bramenstruiken had veiliggesteld, was het nog even heerlijk toeven op het buitenterras, met 

o.a. Nessor en Pistolen Paultje. 

 

 


