
Na een goede voorbereiding op het nieuwe voetbalseizoen, waarin Kuinre 7 wedstrijden speelde en 

goede resultaten wist te behalen, stond vandaag de eerste competitiewedstrijd van het 

voetbalseizoen 2019/ ’20 op het programma. Kuinre ging voor deze wedstrijd op bezoek bij 

Giethoorn. Afgelopen jaren is gebleken dat Kuinre het erg lastig heeft in de uitwedstrijd tegen 

Giethoorn en wist hier dan ook telkens niet de 3 punten mee naar huis te nemen. Echter heeft Kuinre 

in de voorbereiding op dit seizoen laten zien over de nodige kwaliteiten te beschikken waardoor er 

vandaag zeker hoop was op een goed resultaat.  

 

Opstelling: Jeffrey Uitbeijerse, Rick Mulder, Chris Pot, Mark Jonkers, Patrick Versluis; Bengt 

Nieuwdam, Sander Pit, Mart Hendriksen; Jan Mulder, Mike Boerstra en Niek Hendriksen. 

 

Wisselspelers: Richard Groenestege, Robert-Jan Bouma en Arnold Koole. 

 

Afwezig: Patrick Paulusma, Ramon Boerstra, Luuk Hendriksen, Ruud van den Hengel, Arjan Vogelaar, 

Jan-Aris Goed en Rick Boerstra. 

 

Op een heerlijke nazomerdag waarin iedereen nog even kon nagenieten van het mooie weer, werd 

er in Giethoorn om 14.00 uur afgetrapt voor de wedstrijd tussen Giethoorn en Kuinre.  

Ondanks de slechte resultaten die Kuinre behaalde in de voorgaande uitwedstrijden tegen Giethoorn 

werd vandaag al snel duidelijk dat Kuinre hier vandaag maar voor één ding kwam, de 3 punten. Zo lag 

na 2 minuten spelen de eerste bal al in het doel achter de keeper van Giethoorn. Na slordig 

uitverdedigen van Giethoorn reageerde Jan Mulder uiterst attent en wist zo de 0-1 binnen te 

schieten. Hierna wist Kuinre gelijk door te drukken wat al snel resulteerde in de 0-2. Met een goede 

steekpass wist Mike Boerstra Sander Pit, in de 6e minuut van de wedstrijd, één op één met de keeper 

te zetten. Sander bleef rustig en wist de bal in de verre hoek binnen te schieten. Ook na deze 0-2 

bleef het eenrichtingsverkeer richting het doel van de Giethoorn goalie. Dit resulteerde dan ook al in 

de 8e minuut tot de 0-3. Na een diepe bal van Jan Mulder was Mart Hendriksen de verdediging van 

Giethoorn de baas met zijn snelheid langs de zijkant. Na deze sprint wist Mart een uitgemeten 

voorzet af te leveren waardoor het voor Mike Boerstra een koud kunstje was deze bal in het net te 

leggen. Ook na de 0-3 bleef Kuinre voetballend de betere partij, er werden veel kansen gecreëerd en 

achterin werd er weinig weggegeven. In de 19e minuut van de wedstrijd was het dan ook al voor de 

4e keer raak voor de mannen uit Kuinre. Na een ingooi van Bengt Nieuwdam, die volkomen verkeerd 

werd ingeschat door de verdediging van Giethoorn kon Mike Boerstra zijn 2e doelpunt van de 

wedstrijd binnen schieten. Alsof dit alles nog niet genoeg was bleef Kuinre doorgaan met scoren. Na 

een goede pass van Jan Mulder kon Niek Hendriksen in de 21e minuut, met een goed diagonaal 

schot, de 0-5 binnen werken. Ook na de 0-5 was Kuinre nog niet klaar met scoren in het eerste bedrijf 

van deze wedstrijd. Zo stond in de 29e minuut de 0-6 op het scorebord. Met deze goal wist Mike 

Boerstra zijn hattrick compleet te maken. Na een goede actie waarin hij zijn directe tegenstander 

wist uit te kappen krulde hij de bal van buiten de 16-meter over de keeper heen in de bovenhoek. 

Een geweldig doelpunt. Hierna zal er in de eerste helft van deze wedstrijd weinig gebeuren, 

waardoor de stand hetzelfde blijft. 

 

Ruststand: 0-6. 

 

In de tweede helft van deze wedstrijd veranderde het spelbeeld nauwelijks. Ondanks dat Giethoorn 

iets beter in de wedstrijd kwam, was Kuinre voetballend nog steeds de bovenliggende partij. 

Giethoorn wist ook in deze tweede helft niet veel kansen te creëren. Op een paar kleine reddingen 

na heeft keeper Jeffrey Uitbeijerse weinig te doen gehad gedurende deze wedstrijd.  



Echter ging de doelpuntenstorm van Kuinre in de tweede helft niet door zoals in de eerste helft. 

Kuinre had nog steeds de nodige kansen, maar wist deze niet om te zetten in doelpunten. De 

grootste kans van het eerste gedeelte van de tweede helft komt op naam van Rick Mulder. Na een 

goede actie van Mike Boerstra, waarbij hij onder andere een aantal verdedigers en de keeper van 

Giethoorn zijn hielen liet zien, gaf hij de bal aan Rick Mulder die de bal gemakkelijk in een leeg doel 

binnen kon tikken. Echter presteerde Rick het bijna onmogelijke door de bal tegen de inkomende 

verdediger aan te schieten waarna de bal uit de doelmond verdween. Een grote misser zonder grote 

gevolgen, aangezien de voorsprong al riant was. 

Ook hierna wist Kuinre nog de nodige kansen te creëren die er niet ingingen, tot Arnold Koole in de 

70e minuut de 0-7 binnen wist te werken. Voorafgaand aan dit doelpunt ging een goede actie van 

Mart Hendriksen waarna hij de bal bij Arnold wist te krijgen. Voor Arnold een koud kunstje om deze 

bal tegen de touwen te werken. Kort na de 0-7 kwam ook de 0-8 op het scorebord. Nadat Mart 

Hendriksen werd neergehaald binnen de 16-meter kwam de bal op de penaltystip te liggen. Arnold 

Koole ging vol zelfvertrouwen achter de bal staan en schoot deze onberispelijk binnen.  

 

Eindstand: 0-8. 

 

Kuinre boekt vandaag een geweldig resultaat op de eerste speelronde van het nieuwe voetbalseizoen 

op bezoek bij Giethoorn.  Kuinre wist vandaag een frisse indruk achter te laten en heeft bewezen 

over de nodige voetballende kwaliteiten te beschikken. Mocht deze wedstrijd een voorbode zijn op 

de rest van het seizoen, lijkt er een goed voetbalseizoen aan te komen voor iedereen die Kuinre een 

warm hart toedraagt.  

Rick Boerstra wordt bedankt voor zijn diensten als grensrechter en het meegereisde publiek, wat 

vandaag in grote getalen aanwezig was, voor hun steun. 

Volgende week staat de eerste thuiswedstrijd van het seizoen op het programma. Om 14.00 uur zal 

er op sportpark Havendijk afgetrapt worden voor de wedstrijd tussen Kuinre en Scheerwolde. 

Scheerwolde heeft vandaag, net als Kuinre, een knap resultaat neergezet. Zij wisten namelijk met 7-1 

af te rekenen met Old Forward. Kortom, dit beloofd een waar spektakel te worden. Wij hopen u allen 

volgende week van harte welkom te heten op sportpark Havendijk. 


