
Na de goede resultaten van de afgelopen weken stond er de dijkderby op het programma. Een 

wedstrijd die altijd gewonnen moet worden ongeacht de situatie. In de uitwedstrijd maakte 

pinchhitter Richard “Sjonnie” Greunestege het verlossende doelpunt en werd de wedstrijd in de 

slotminuten beslist. Vandaag staat er echter niet alleen de eer op het spel, Kuinre speelt nog volop 

mee om de plekken die recht geven op het spelen van nacompetitie. Maar dat lot hebben we niet in 

eigen hand aangezien Vilsteren een voorsprong van 1 punt heeft op Kuinre. Een beladen wedstrijd 

waarin er gestreden zal worden om het seizoen tot een goed eind te brengen.  

Opstelling: Arjan Vogelaar – Franck de Vries, Jan Aris Goed, Mark Jonkers – Johannes Kroes, Jan 

Bouma, Klaas Snijder, Jan Mulder – Sander Pit, Arnold Koole, Mart Hendriksen 

Wisselspelers: Rick Boerstra, Ruud van den Hengel, Richard “Sjonnie” Greunestege en Jeffrey 

Uitbeijerse 

Afwezig: Bonne Sikma, Hans Bouma, Richard Versluis, Robert Jan Bouma, Rick Mulder, Patrick 

Versluis 

Kuinre speelt vandaag in een 1-3-4-3 formatie. 

Een prachtig zonnetje op sportpark Havendijk staat garant voor een mooie middag. Kuinre startte 

meteen volle bak en dit resulteerde als heel snel in een doelpunt. Een corner van Jan Muldert werd 

door een verdediger van Blankenham gepromoveerd tot een doelpunt. Een openingsfase zoals je die 

graag ziet. Vervolgens kwam er een grote mogelijkheid voor Blankenham. Arjan Vogelaar tastte mis 

bij het uitkomen en de Blankenham spits had de bal voor het inschuiven alleen Mark Jonkers redde 

de situatie door de bal van de doellijn te halen. Een grote mogelijkheid voor Blankenham. Vervolgens 

brak Jan Bouma door en werd gevloerd door een Blankenham verdediger. Dit leidde tot een 

strafschop die werd genomen door Sander Pit, onberispelijk knalde hij de bal tegen de touwen. 

Kuinre ging rusten met een 2-0 voorsprong met een goedkeurende blik van trainert Joop van den 

Berg en zijn toekomstige assistent en pupil van de week Rens Elzinga. Ruststand 2-0 

In de tweede helft wederom een strijdbaar Kuinre uit de kleedkamer. Met Richard “Sjonnie” 

Greunestege in de punt van de aanval. Hij was de vervanger van de geblesseerde Arnold Koole. 

Richard werd ingespeeld en hij legde de bal terug op onze Captain Klaas Snijder. Klaas schoof de bal 

beheerst in het doel en zo stond de 3-0 al redelijk vlot op het scorebord. Vervolgens werd Franck de 

Vries gevloerd in het strafschop gebied van Blankenham, weer ging de bal op de stip, weer stond 

Sander Pit achter de bal en weer schoot hij de bal onberispelijk binnen. Een 4-0 voorsprong in de 

loop van de tweede helft werd nog uitgebreid naar een 5-0 voorsprong door Sander Pit. Hij schoot de 

bal vanaf ongeveer de hoek van het zestienmetergebied en werd niet gepareerd door hun doelman. 

Een kiezelhard schot dat leidde tot een hattrick van Sander Pit. Vervolgens een moment waar menig 

supporter kippenvel van kreeg. Een publiekswissel voor de afscheid nemende Klaas Snijder. Onder 

luid applaus verliet Klaas het veld en kreeg een bos bloemen uitgereikt. Hij heeft zijn afscheid met 

een doelpunt weten te bekronen. Vervolgens een nog een aantal mogelijkheden voor Kuinre maar 

het bleef bij 5-0. Eindstand 5-0. 

Een prachtige middag waarin een uitstekende overwinning is geboekt op Blankenham. Helaas is er 

geen ooievaar op het veld geland vandaag. Een wijze uitspraak van trainert Joop van den Berg luidt 

als volgt: “Als die ooievaar op het veld gaat landen, dan is er nacompetitie gehaald.” Helaas heeft die 

ooievaar het na een aantal rondjes alweer bekeken en is richting Vilsteren gevlogen. Zij wonnen met 

0-2 van Wapserveen en stelde zo de vierde plek veilig. Dat er geen nacompetitie is gehaald doet niets 

af van de prima prestatie die Kuinre dit jaar heeft geleverd. 41 punten en een vijfde plaats werd na 

afloop uitgebreid gevierd. André Woudsma, Gerardus Bos en Rick Mulder worden bedankt voor hun 



diensten als vlagger. Coby en Noi voor hun paraatheid in de kantine iedere thuiswedstrijd. En naast 

alle andere vrijwilligers worden ook Stefan Dedden, Daan Thien, Nathan Pen, Mika Kleinsmit, Tristan 

Pen, Marieke Vellinga, Ylva Postma, Maarten de Haan, Daniël Elzinga en de vandaag aanwezig Rens 

Elzinga bedankt als pupillen van de week. Ook het publiek wordt bedankt voor het in grote getalen 

aanwezig te zijn bij de wedstrijden van het afgelopen seizoen. Naast alle feestelijkheden in Kuinre is 

er in Rotterdam ook een groot feest gevierd onder de ogen van Richard Versluis en Patrick Versluis. 

Van harte gefeliciteerd met de titel en hopelijk geeft het veel inspiratie voor de Kuinre selectie. 

Volgend jaar start de selectie op 15 augustus met trainen om op 24 september topfit aan de start van 

de competitie te staan. Het publiek is dan van harte welkom op sportpark Havendijk. Tot volgend 

jaar! 

Uw Reporter: Ruud van den Hengel 

Luister ook terug naar het interview met trainert Joop van den Berg: 

http://luister527.nl/mediatheek/audio/23477259/muziek-amp-sport/52270413/joop-van-den-berg-

supertrots-op-deze-prestatie  
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