
Met het teleurstellende resultaat van afgelopen week nog in het achterhoofd (1-1 tegen Willemsoord) stond er de 

thuiswedstrijd tegen Uffelte op het programma. Uffelte is uit de startblokken geschoten met 9 punten uit 3 

wedstrijden en steekt dus in een uitstekende vorm. Afgaande op de resultaten van de afgelopen 2 jaar zou Kuinre 

deze wedstrijd zo maar kunnen winnen, maar resultaten uit het verleden gelden helaas niet voor de toekomst. Jan 

Bouma keert terug van een knieblessure en begint vandaag op de bank. 

Opstelling: Hans Bouma – Rick Boerstra, Ruud van den Hengel, Mark Jonkers, Patrick Versluis – Johannes Kroes, Jan 

Mulder, Sander Pit, Mart Hendriksen – Arnold Koole en Richard Groenestege 

Wisselspelers: Bonne Sikma, Evert Meijer, Jan Bouma en Jeffrey Uitbeyerse 

Afwezig: Franck de Vries, Rick Mulder, Arjan Vogelaar, Jan Aris Goed en Luuk Hendriksen 

 Kuinre speelt in het 1-4-4-2 systeem 

Op een niet hele beste grasmat werd er in een lekker zonnetje afgetrapt. De verhoudingen op het veld waren vanaf 

het begin duidelijk. Kuinre had veel balbezit, bepaalde veel het tempo en Uffelte loerde op een snelle uitbraak. Het 

prima spelende Kuinre kreeg hierdoor verschillende mogelijkheden met als gevaarlijkste de kans van Arnold Koole, 

hij schoot de bal helaas op de lat. Zoals gezegd loerde Uffelte veelal op een snelle uitbraak maar vaak kwamen ze er 

niet uit doordat Kuinre de bal tijdig afpakte. Door het onnodig weggeven van een vrije trap kreeg Uffelte een vrije 

trap op ongeveer 35 meter afstand van de goal. Deze werd voor de goal geslingerd en via een aantal kluts-

momenten rolde de bal heel langzaam over de doellijn. Een zeer onterechte voorsprong voor Uffelte dat zeer 

effectief met de gekregen mogelijkheid omging. Kuinre ging met een 0-1 achterstand de rust in. 

Met het inbrengen van Jan Bouma voor Arnold Koole probeerde TrainerT Joop van den Berg meer balans op het 

middenveld te creëren. Sander Pit werd doorgeschoven naar de spits positie en mocht naast Richard Groenestege 

spelen. Net na het start signaal kwam de bal via Johannes Kroes voor de goal en was het voor Sander Pit een koud 

kunstje om af te ronden. In de tweede helft beet Uffelte echter meer van zich af en probeerde meer op de helft van 

Kuinre te spelen. Na een ongelukkige handsbal van Jan Bouma ging de bal op de stip. De spits van Uffelte kende geen 

twijfels en schoot de bal in de hoek. Wederom een grote teleurstelling want Uffelte heeft tot die tijd nog niet een 

uitgespeelde kans gehad. Een moment later ging de bal bij Uffelte voor de goal langs waarbij er geen voet tegen de 

bal werd gezet. De bal werd gemist door iedereen voor de goal en dus ging de kans op de gelijkmaker verloren. Het 

geluk is de laatste tijd al niet bepaald aan Kuinre besteed want na een discutabele 2e gele kaart van Mark Jonkers 

moest Kuinre de wedstrijd met 10 man afmaken. Er werden met 10 man nog wel kansen gecreëerd maar na de 1-3 

was de wedstrijd gespeeld. De 1-4 viel nog in de 90e minuut. 

Een uitstekend voetballend Kuinre moet de gifbeker helemaal leegdrinken. Het had vandaag meer verdiend dan een 

1-4 nederlaag. Het fortuin is niet aan Kuinre de laatste weken, maar zolang er zo gevoetbald word kan dit niet lang 

meer duren. Wel een positief puntje was de terugkeer van Jan Bouma, zijn werklust kan goed worden gebruikt om 

de balans in het elftal te houden.  Pupil van de Week was Danique Havelaar en de grensrechter was Henk de Boer, 

beide worden bedankt voor hun diensten. Volgende week staat er geen wedstrijd op het programma en kan het dus 

een week later met een fris gevoel aantreden in en tegen medekoploper IJhorst. Een lastige opgave maar ook een 

ideale mogelijkheid om uit de negatieve spiraal te komen. 

Uw reporter: Ruud van den Hengel  

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

interviews/81481032/joop-van-den-berg-het-was-een-onverdiende-overwinning-voor-uffelte  
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