
De één na laatste wedstrijd voor Kuinre staat alweer op het programma. Kuinre heeft de afgelopen 2 

wedstrijden niet gewonnen en is dus ook gebrand om weer eens de drie punten in de tas te stoppen. 

Dit moet gebeuren tegen Diever-Wapse in Diever. Diever-Wapse staat momenteel laag genoteerd op 

de ranglijst, maar over deze wedstrijd mag niet te makkelijk gedacht worden aangezien de vorige 

wedstrijd in een gelijkspel is geëindigd. Daarnaast blijkt uit de resultaten van Diever-Wapse dat het 

een taaie tegenstander kan zijn. 

Opstelling: Hans Bouma – Rick Mulder, Jan Aris Goed, Mark Jonkers, Franck de Vries – Niek 

Hendriksen, Patrick Versluis, Jan Mulder, Mart Hendriksen – Richard Groenestege en Robert Jan 

Bouma 

Wisselspelers: Ruud van den Hengel, Patrick Paulusma, Arnold Koole en Luuk Hendriksen. 

Afwezig: Rick Boerstra, Sander Pit, Jeffrey Uitbeyerse en Arjan Vogelaar. 

De wedstrijd werd om 14.00 afgetrapt onder toeziend oog van Arbiter Gerding. In de openingsfase 

gaf Kuinre niet thuis, Diever-Wapse was in balbezit de sterkere partij, Kuinre kwam iedere keer te 

laat om in het duel te komen en in balbezit was het vaak al heel snel weer balverlies. Met dit 

spelbeeld bezorgde Jeroen Klein Diever-Wapse de op dat moment terechte voorsprong. Er moest uit 

een ander vaatje getapt worden om met een resultaat naar huis te gaan. Uit het niets komt Kuinre 

dan ook op 1-1. Na een voorzet vanaf de rechter kant kwam de bal met een beetje fortuin bij Mart 

Hendriksen, hij sprong boven zijn directe tegenstander uit en wist de bal achter de doelman te 

werken. Dit bleek een belangrijk kantelpunt te zijn in de wedstrijd want ineens kwam het vertrouwen 

terug aan Kuinre kant en begon het eindelijk te voetballen. Kort voor rust viel ook nog de 1-2, na een 

aanval kwam de bal uiteindelijk bij Richard Groenestege terecht en hij wist de bal achter de doelman 

te schuiven.  

De tweede helft was er een eentonig spelbeeld, Kuinre viel aan en Diever-Wapse loerde op de 

mogelijkheden die kwamen. Er kwamen tal van mogelijkheden voor Kuinre alleen zonder succes. De 

inzetten van Kuinre mistte vaak de goeie precisie of de keeper was een sta in de weg. De keeper wist 

gedurende de wedstrijd een aantal uitstekende reddingen te verrichten waardoor Diever-Wapse in 

de wedstrijd bleef. En waar je de kansen zelf niet afmaakt, valt de goal aan de andere kant. Een schot 

werd niet goed verwerkt door Hans en hierdoor kon Nikita Grisjenko de bal binnenschuiven. Een 

flinke domper voor Kuinre dat de tweede helft heer en meester was. Maar er stond nog een kwartier 

op de klok en Kuinre wist wat het moest doen. Na een actie van Niek op de vleugel zette hij de bal 

voor op de net ingevallen Patrick Paulusma en hij liet maar weer eens zien dat hij een neusje voor de 

goal heeft. Dit betekende met nog 10 minuten op de klok een 2-3 voorsprong. Kuinre kreeg nog een 

aantal mogelijkheden om de score uit te breiden maar wederom zonder succes. Diever-Wapse 

probeerde er nog een slot offensief uit te persen maar gevaarlijk werd het niet meer. 

Een zwaar bevochten overwinning voor de manschappen van Joop van den Berg, waarin het met 

name aan ons zelf te wijten viel dat de verhoudingen niet in doelpunten werd uitgedrukt. Maar de 

punten gaan mee naar Kuinre en dat stemde TrainerT Joop tot tevredenheid.  Ruud wordt bedankt 

voor het vlaggen en de supporters voor hun steun. Volgende week staat de laatste wedstrijd van het 

seizoen op het programma. Dit is niet zomaar een wedstrijd. De Dijkderby staat op het programma 

en de messen zullen aankomende week geslepen worden om de pijnlijke nederlaag eerder dit 

seizoen weg te poetsen. Wij hopen dan ook dat het publiek in grote getale te zien zal zijn op 

sportpark Havendijk! 

Uw reporter: Ruud van den Hengel 



Radioverslag: https://muzieksport.nl/category/interviews  

https://muzieksport.nl/category/interviews

