
Na de zeperd in Uffelte (5-1) stond ditmaal de uitwedstrijd tegen DOS 63 op het programma, een 

tegenstander waar de laatste jaren aardig punten tegen zijn gepakt dus het vertrouwen op een goed 

resultaat was zeker aanwezig bij de mannen uit Kuinre. De thuiswedstrijd eerder dit seizoen eindigde 

in een 3-3 gelijkspel. Kuinre vertrok vandaag door schorsingen en blessures met een gehavende 

selectie richting het kleine dorpje Linde te Drenthe. 

Opstelling: Hans Bouma – Luuk Hendriksen, Ruud van den Hengel, Mark Jonkers, Franck de Vries – 

Patrick Versluis, Jan Mulder, Johannes Kroes – Arnold Koole, Richard Groenestege, Mart Hendriksen. 

Wisselspelers: Evert Meijer, Niek Hendriksen en Arjan Vogelaar. 

Afwezig: Jan Bouma, Jan-Aris Goed, Rick Boerstra, Jeffrey Uitbeijerse, Bonne Sikma, Sander Pit en 

Rick Mulder. 

Op een prima veld en met het zonnetje erbij werd er om 14:00 afgetrapt. Kuinre begon de wedstrijd 

uitstekend en dat resulteerde na een kleine 20 minuten al in een 0-1 voorsprong. Johannes Kroes 

kwam met een actie vanaf de linkerkant naar binnen toe en schoot vanaf randje 16 meter diagonaal 

binnen. Helaas kon er niet lang genoten worden van de voorsprong want 3 minuten later scoorde 

Ruud Bezoen de 1-1 voor DOS. Gelukkig was Kuinre niet onder de indruk van dit doelpunt en ging 

door met het goede spel. In de 31ste minuut kreeg Mark Jonkers de bal voor zijn voeten op zo`n 20 

meter van het doel en haalde keihard uit waardoor de keeper van DOS kansloos was. Kuinre had de 

voorsprong weer te pakken 1-2. Weer een doelpunt uit een afstandsschot dus de training van 

afgelopen vrijdag en de aanwijzingen van de TrainerT om vaker op doel te schieten betaalde zich uit.  

Ruststand: 1-2 

Voor Kuinre was het belangrijke zaak om niet achterover te gaan leunen maar de druk hoog te 

houden en op zoek te gaan naar de 1-3. Dit gebeurde dan ook een kwartier nadat de mannen hadden 

afgetrapt voor de tweede helft. Een prachtige aanval over verschillende schijven werd afgerond door 

Patrick Versluis na een voorzet van links door Mart Hendriksen. Zo leek de wedstrijd gespeeld maar 

niets bleek minder waar. Vijf minuten na de 1-3 van Kuinre was DOS in de aanval en gaf een voorzet 

het zestien meter gebied in, deze voorzet werd door Kuinre verdediger Ruud van den Hengel met de 

borst afgestopt maar de scheidsrechter zag dit anders. De bal werd op de stip gelegd wegens een 

“handsbal” en zo kreeg Minas Hamletian de kans om de 2-3 binnen te schieten en deed dit ook. Door 

deze discutabele beslissing van de slecht fluitende scheidsrechter zat DOS ineens weer in de 

wedstrijd. In de 86ste minuut van de wedstrijd slaagde de Kuinre verdediging er na meerdere 

pogingen niet in om de bal uit het eigen zestien meter gebied te werken en de bal belande voor de 

voeten van Ruud Bezoen die zijn tweede goal van vandaag binnen schoot 3-3. In de blessuretijd 

waren er nog kansen voor Kuinre maar mede door onbegrijpelijke beslissingen van de scheidsrechter, 

die vandaag een zeer matige pot floot, slaagde Kuinre er niet in om de wedstrijd alsnog naar zich toe 

te trekken. 

Eindstand: 3-3 

Na een spectaculaire tweede helft dus een zeer teleurstellend resultaat voor Kuinre. De 3 punten 

waren meer dan verdiend geweest vandaag en het gelijkspel voelde dan ook als een nederlaag. Arjan 

Vogelaar vlagde vandaag een prima wedstrijd en wordt hier net als het meegereisde publiek voor 



bedankt. Ondanks dat het een klein uur rijden is naar Linde was er toch een aantal man vanuit Kuinre 

komen kijken bij de wedstrijd, super! 

Door de verplaatste wedstrijd van vorige week staat er voor Kuinre komende week een 

dubbelprogramma te wachten. Vrijdag zal er in Kuinre om 18:45 afgetrapt worden tegen de koploper 

Ulu Spor FC en op zondag staat er weer een thuiswedstrijd gepland tegen de directe concurrent 

Wapserveen. In deze wedstrijden zullen er punten gepakt moeten worden wil Kuinre nog stijgen op 

de ranglijst dus we hopen dat het publiek weer in grote getalen aanwezig is om de ploeg te steunen! 

Uw reporter: Rick Boerstra 

Radioverslag: http://luister527.nl/mediatheek/audio/23477259/muziek-amp-sport-

interviews/108688581/joop-van-den-berg-ik-kan-het-niet-anders-zeggen-de-scheids-heeft-deze-

wedstrijd-bepaald  
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