
23 april 2022: Kon. HFC V2 - Haarlem/Kennemerland V1, uitslag 5 - 1 (2 - 1)  
 
Doelpunt: eigen doelpunt KHFC 
 
Opstelling: 
doel: Arnaud 
achter: Albert - Drikus - Wim vd Werff (35‘ René) - Ed 
midden: Erwin (30’ Wim) - Ronald - Hein - Mark Buijs 
voor: Remco - Jan vd Berg 
 
2e helft: 
doel: Arnaud 
achter: Paul - Drikus (60‘ Ronald) - Wim vd Werff - Ed 
midden: René Kennis - Wim - Hein - Mark Buijs 
voor: Remco - Jan vd Berg 
 
 
De foto’s spreken voor zich 
 

 Door Jan Cuppe  
 
De zon straalt vandaag als nooit tevoren en kijkt neer op veld vier van de Koninklijke 
HFC. Hier speelt zich vandaag een ware kelderkraker af tussen het tweede veteranenteam 
45+ van de thuisclub tegen het eerste, het enige, maar ook zeker het beste 45+ 
veteranenteam van Haarlem Kennemerland. Maar geen zon zonder schaduw: beide 
ploegen draaien een moeizaam seizoen, getuige de plaats op de ranglijst (HK: 9, HFC: 
10) en de vele langdurige blessures. Ook de statistieken liegen er niet om: de minst 
scorende voorhoede (wij: 20) tegen de meest kwetsbare achterhoede (HFC: 83). Vandaag 
is onze sportieve missie om directe concurrent voor plek 9 voor eens en altijd achter ons 
te houden! Even dreigt paniek als we met de extra versterkingen Wim, Hein en René maar 
liefst 14 man tellen, maar het vraagstuk van ‘huh, maar wie staat er dan wissel?’ lost zich 
op natuurlijke wijze en zonder problemen op. 
De gang naar de kleedkamer ademt historie,  helden van weleer prijken op de muur,  de 
kleedkamer met kleine tegeltjes,  de verwarming die hangt, verlicht door twee grote TL-
balken, de geur van Midalgan.. op naar écht gras,  als koeien blij springend naar de eerste 
weidegang. 



 

 



 

 
 
 

 
 



We zijn los: onze voorhoede -Jan, Remco en Hein- spuwen vuur! Een poeier van Hein 
rand 16 stuit op de net voor hem kruisende medespeler Jan vd B. Een strakke voorzet 
vanaf links van Mark lijkt ongevaarlijk maar wordt door de HFC-verdediger in blinde 
paniek bij de eerste paal in eigen goal gewerkt. 
 

  
 
We gaan door! De steeds maar opkomende Erwin op volle snelheid rechts, de technisch 
ijzersterke Mark op links, aan het werk gezet door meesterverbinder Ronald op het 
middenveld. 
 

 
 
Weer een goede actie van Hein die zijn tegenstander na een felle sprint uitkapt en aflegt 
op de aanstormende Remco die maar rakelings over schiet. Achterin maakt Arnaud een 
terugspeelbal onschadelijk die laag en langzaam begon, maar door de straffe wind en alle 
hobbels hoog en hard eindigde.  



Onze achterhoede stond zijn mannetje met ijzeren Drikus, de pijlsnelle Albert, ‘rots in de 
branding’ Ed en uitblinkende Wim vd W, voor wie een meerjarig contract ter 
ondertekening klaarligt. De onvermoeibare Hein ziet zijn kanonskogel uiteen spatten op 
de vuisten van de stevige keeper die zelfs door deze overweldigende impact omviel. 
Zoals vaker wordt de tegenstander na ons stormachtige begin sterker. HFC krijgt kansjes: 
de spits schiet voorlangs en later vliegt een schot over het doel. Dan een klassiek duw trek 
duel tussen Bas/ Mark... overtreding (?de meningen waren ook langs de kant 
verdeeld)....maar het bevrijdende fluitsignaal blijft achterwege en de HFC-spits scoort 
laag in de verre hoek. De solide keepende Arnaud is alsnog verschalkt.  
 

       
 

 
 
Helaas moest Erwin zich wegens een liesblessure, die bovendien niet de gewenste nazorg 
kreeg, na ruim een halfuur laten vervangen door Wim L.  
En dan plotseling, slaat het noodlot nogmaals toe, geheel vanuit het niets. Achterin, 
knullig wegwerken en HFC-speler ‘Kieft’ passeert Arnaud met laag schot. Trappen we er 
dan toch in? Materiaalpech dwingt Wim (vd W.) tot opgeven, René vervangt hem. Een 
prima voetreflex van Arnaud redt ons van nog meer schade bij een kopbal dichtbij naar 
de grond. Het fluitsignaal voor rust bevrijdt ons. 
 

  
 



 
 
De tweede helft; Ronald wisselt zichzelf en ook Abert maakt plaats voor Wim 
respectievelijk Paul, die later nog een sleutelrol (b)lijkt te zullen vervullen. Een door de 
scheidsrechter gegeven voordeel voor hem wordt niet door Drikus in dank afgenomen, 
maar leidt wel tot één van de mooiste vervolgacties in deze wedstrijd. Vanuit het niets 
volleert Drikus vanaf de middellijn (!) de bal met volle kracht, brengt de in grote getale 
aanwezige toeschouwers in extase, waarna de bal….net op het dak van het doel belandt. 
Zelfs de HFC-spelers konden een applaus niet onderdrukken en dat onderstreept het 
sportieve karakter van de wedstrijd vandaag.  
We blijven op zoek naar de gelijkmaker en een HFC-verdediger test daarbij de kwaliteit 
van het T-shirt van onze opgekomen Paul in hun eigen zestien. De scheids fluit en wijst 
resoluut naar de stip. Ingrijpen van de VAR was niet nodig, dit was overduidelijk een 
strafschop. Remco neemt de verantwoordelijkheid, legt aan… maar de keeper stopt de 
penalty, waarmee Remco zich toevoegt aan het lijstje van toppers die een pingel missen: 
Van Basten, Ronaldo, Litmanen, Remco, Romario, Pettersson, Nilis, Ekström…ook na 
afloop galmen deze namen na. 
Moe en gestreden zien we vervolgens toe hoe de goede HFC-invalspits vanaf 25 meter 
met een prachtige uithaal een einde maakt aan alle onzekerheid (3-1), gevolgd door een 
aanval over hun linkerkant (4-1). Ok, de aanvoerder van HFC wilde ook nog een goal 
maken en dat lukte toen hij doorbrak en oog-in-oog Arnaud met een schuiver passeerde 
(5-1).  
Na regen komt zonneschijn, de derde helft, onze kracht en geïnitieerd door een briljant 
voorstel van Ronald: in een rondo van bier/fris/baco combineren we er lustig op los qua 
onderwerpen. Wat als…maar stel…als, dan….tja, eindeloos veel scenario’s passeren de 
revue.  



 
 
Ajax wordt op het scherm getoond, Max rijdt als een dolle en ook onze tegenstanders zijn 
inmiddels huiswaarts gekeerd. Deze helft is en blijft van ons ! We blijven als groep 
bijeen…, ach, de foto’s spreken voor zich! 
 

 
 
 
 


