
Kuinre vergeet de wedstrijd op slot te gooien. 
 

Tijdens de wedstrijden van afgelopen week (Dos’63 uit en Ulu Spor thuis) heeft Kuinre bewezen dat 

ze voetballend gezien goed bezig zijn, maar dat dit nog niet resulteert in overwinningen. Kuinre zit er 

steeds dichtbij, maar winnen lukt dit seizoen nog niet zo goed. Vandaag de kans om eindelijk weer 

eens een overwinning te kunnen bijschrijven, dit moet gebeuren in een thuiswedstrijd tegen 

Wapserveen. In de uitwedstrijd werd overigens de eerste overwinning van het seizoen geboekt (3-4). 

 

Opstelling: Hans Bouma – Rick Boerstra, Jan-Aris Goed, Ruud van den Hengel, Franck de Vries – Jan 

Bouma, Jan Mulder, Johannes Kroes – Patrick Versluis, Arnold Koole, Mart Hendriksen. 

 

Wisselspelers: Richard Groenestege, Evert Meijer, Luuk Hendriksen, Arjan Vogelaar. 

 

Afwezig: Mark Jonkers, Jeffrey Uitbeijerse, Rick Mulder, Bonne Sikma, Sander Pit 

 

Op een zonovergoten zondagmiddag werd er om 14.00 uur afgetrapt op sportpark Havendijk. 

Vandaag stond de wedstrijd tussen de nummer 10, Kuinre, en de nummer 9, Wapserveen, van de 

competitie op het programma. Mocht Kuinre deze wedstrijd winnen, gaan ze Wapserveen voorbij op 

de ranglijst. Beide teams hebben dan evenveel punten, maar het doelsaldo van Kuinre is beter. 

 

Kuinre begon erg slap aan de wedstrijd, het was met name Wapserveen dat aan de bal was en zo de 

nodige kansen wist te creëren. Echter haalden de mannen uit Wapserveen geen resultaat uit deze 

kansen en bleef het 0-0. Naar mate de wedstrijd vorderde, kwam Kuinre steeds beter in de wedstrijd.  

Uit het niets kwam Kuinre op voorsprong, in de 24e minuut kreeg Kuinre een corner. Deze corner 

werd genomen door Johannes Kroes en kwam precies op het hoofd van Mart Hendriksen, die 

torenhoog boven alle verdedigers uit sprong, terecht. 

Kuinre zette dit betere spelbeeld door en kwam zo een paar minuten voor rust op een 2-0 

voorsprong. Een steekbal van Richard Groenestege, die al snel in het veld was gekomen doordat Jan 

Mulder uitviel met een enkelblessure, kwam terecht bij Jan Bouma. Jan kon de bal voor geven en 

door een misverstand tussen de verdediger en de keeper van Wapserveen kwam de bal bij Arnold 

Koole, die de bal gemakkelijk wist binnen te tikken. 

 

Ruststand: 2-0 

 

Ook in het begin van de tweede helft waren de kansen voor de mannen uit Kuinre. In de eerste 10 

minuten na rust had Kuinre de wedstrijd al op slot kunnen gooien, maar dit gebeurde niet. In de 56e 

minuut was daar plotseling Wapserveen met de aansluitingstreffer. Door onoplettendheid van de 

verdediging van Kuinre, stond de aanvaller van Wapserveen helemaal vrij en kon zo gemakkelijk de  

2-1 binnen schieten. Het vertrouwen van Wapserveen op een goed resultaat groeide met de minuut 

en dit was ook te zien in het spelbeeld. Kuinre kreeg nog een aantal kansen, maar de ploeg van 

TrainerT Joop kreeg het niet voor elkaar om de 3-1 op het scorebord te krijgen. Daarna ging Kuinre 

steeds verder achteruit voetballen, waardoor Wapserveen steeds meer aan de bal kwam en zo de 

nodige kansen wist te creëren. Dit resulteerde in de 86e minuut in een levensgevaarlijke kans van 

Wapserveen, een geweldige voorzet werd door de aanvaller van Wapserveen maar net naast gekopt. 

De gelijkmaker kon echter niet uitblijven, in de 88e minuut werd een corner ingekopt.  

 

Eindstand: 2-2 



 

Een wedstrijd die al lang door Kuinre over de streep had moeten worden getrokken, eindigt 

uiteindelijk in een gelijkspel. Kortom, Kuinre verliest vandaag 2 hele dure punten… 

Gerard Meijer wordt bedankt voor zijn diensten als grensrechter en het publiek voor hun steun. 

Graag zien wij iedereen volgende week weer terug als Kuinre in Blankenham aantreedt voor de 

eerste ‘dijkderby’ van dit seizoen! 

 

Uw reporter: Sander Pit 

 

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

interviews/109589310/joop-van-den-berg-ik-vind-het-onbegrijpelijk-dat-we-niet-die-3-0-maken  
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