
Nadat Kuinre afgelopen maandag de drie punten wist te pakken in en tegen Wapserveen (0-4) staat 

de inhaalwedstrijd tegen Giethoorn gespeeld. De wedstrijd is echter al een keer van Start gegaan, 

destijds werd de wedstrijd in de 38e minuut gestaakt wegens de hevige regenval die het veld 

onbespeelbaar maakte. In deze 38 minuten was Kuinre al wel op voorsprong gekomen via Jan Mulder 

die een penalty wist te benutten nadat er een overtreding was begaan om Franck de Vries in het 

strafschopgebied. Er rest dus nog een restant van 52 minuten waarin Kuinre met een 1-0 voorsprong 

van start gaat. 

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

Hendriksen, Patrick Versluis, Ruud van den Hengel, Mart Hendriksen – Richard Groenestege en 

Patrick Paulusma 

Wisselspelers: Twan de Vries, Luuk Hendriksen, Jeffrey Uitbeyerse en Arjan Vogelaar 

Afwezig: Arnold Koole, Rick Boerstra, Sander Pit, Robert Jan Bouma en Jan Mulder 

Om 19.45 werd er op een mooie avond ingegooid door Kuinre, de vorige wedstrijd is na dit 

spelmoment stilgelegd. De wedstrijd was nog maar nauwelijks hervat of Kuinre stond al op 

voorsprong. Een vrije trap vanaf de middenlijn werd door Mark Jonkers voor het doel geslingerd. 

Echter stond er ook een hele lage avondzon die in het gezicht van de Giethoorn keeper scheen, hij 

werd verblind door de zon en hierdoor vloog de bal van Mark zomaar binnen.  Dit betekende ook 

ongeveer het rustsignaal waarin de ploegen van helft wisselde en de wedstrijd direct weer hervatte. 

Ook na rust wist Kuinre al snel het net te vinden. Via een klutssituatie kwam de bal na meerdere 

doelpogingen vanuit verschillende hoeken bij Mart Hendriksen hij wist de bal wel over de doellijn te 

werken. Voor Kuinre leek er weinig aan de hand. Alleen het spel van Kuinre was zeker niet 

denderend. Net als tegenstander Giethoorn leed Kuinre te veel balverlies om de wedstrijd rustig uit 

te kunnen spelen. Hierdoor kon Giethoorn gevaarlijk worden en door vasthouden in de eigen zestien 

was het aan Erik Koppers om via een strafschop de 0 bij Giethoorn van het scorebord te schieten. 

Oog in oog met Hans Bouma faalde hij niet. Ook Kuinre kreeg kort hierna een strafschop. Nadat Niek 

Hendriksen uitstekend de diepte werd ingestuurd vanuit het middenveld werd hij neergehaald in het 

zestienmetergebied. Richard Groenestege had zelf aangegeven zeer koelbloedig te zijn in dit soort 

situaties en hij draaide zijn hand ook niet om voor dit klusje. Hij stuurde de keeper de verkeerde hoek 

in en dit betekende een royale 4-1 voorsprong. In het restant van de wedstrijd gebeurde er echter 

niet heel veel meer. Erik Koppers kwam van achteruit nog een keer mee naar voren en wist de 4-2 

nog binnen te schuiven.  

Na een sterke fase stijgt Kuinre richting de subtop, waarin het BEW en IJhorst in het vizier krijgt. 

Echter zal het lastig worden om deze ploegen in te halen in de wetenschap dat Kuinre nog tegen 

DVSV en Vilsteren moet spelen. Sander Pit wordt bedankt voor het vlaggen en de supporters voor 

hun steun.  
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