
Vandaag stond de eerste competitiewedstrijd na de winterstop op het programma. Inmiddels is 

Kuinre al 3 maanden ongeslagen in competitieverband aangezien er gelijk werd gespeeld tegen 

Vilsteren en er werd gewonnen van Wapserveen. Voor Kuinre is het hopen op een betere start dan 

die van de start van de competitie, aangezien er nog maar 6 punten zijn gepakt. Franck is 

teruggekomen na een lange stage in Nieuw Zeeland. Daarnaast is er nog een bijzonderheid: 

Vanmiddag is de familie Hendriksen met 3 man vertegenwoordigt in de wedstrijdselectie. 

Opstelling: Jeffrey Uitbeyerse, Rick Boerstra, Jan Aris Goed, Ruud van den Hengel, Franck de Vries – 

Patrick Versluis, Mark Jonkers, Jan Mulder – Johannes Kroes, Richard Groenestege en Mart 

Hendriksen 

Wisselspelers: Evert Meijer, Luuk Hendriksen, Niek Hendriksen en Arjan Vogelaar 

Afwezig: Hans Bouma, Jan Bouma, Sander Pit, Arnold Koole, Bonne Sikma en Rick Mulder 

In een heerlijk zonnetje werd er om 14.00 uur afgetrapt op sportpark Havendijk. De heen wedstrijd 

was Kuinre vele malen sterker, maar dat was destijds niet in de score te zien (1-1). Vandaag wordt er 

een zelfde soort spelbeeld verwacht alleen moet het dit keer in de score worden uitgedrukt. En vanaf 

het begin was Kuinre scherp, een vrije trap van Ruud kwam bij Richard terecht en hij wist de bal al na 

een paar minuten binnen te werken. Ongeveer 10 minuten later was er weer een vrije trap van Ruud, 

nu kwam de bal bij Patrick terecht en ook hij wist de bal achter de keeper te werken. Kuinre 

verzwakte in het vervolg van de eerste helft een beetje en kwam daardoor iets meer in de 

problemen, zonder dat Willemsoord echt gevaarlijk werd. Kuinre deelde verder nog wel een aantal 

speldenprikjes uit, maar doelpunten vielen er niet meer voor de rust. 2-0 

In de rust was er een mooi moment te beleven, de hele familie Hendriksen was uitgelopen om hun 

(klein)kinderen en broers te zien schitteren in het vlaggenschip van Kuinre. Hieronder is een mooie 

groepsfoto van de familie te zien. 

 

De familie Hendriksen op de foto in de rust     ©TrainerT Joop van den Berg 

Na de onderbreking werd er weer gewoon gevoetbald. En dit mooie moment in de rust gaf Mart 

letterlijk vleugels, hij torende na een hoekschop van Jan Mulder boven iedereen uit en kopte de 3-0 



tegen de touwen. Vervolgens maakte Patrick Versluis nog zijn tweede goal van de middag. Maar toen 

kwam het meest bijzondere moment van de wedstrijd. Luuk en Niek Hendriksen mochten beide het 

veld betreden en zo stonden er 3 van de familie Hendriksen in het veld. Normaliter krijgt TrainerT 

Joop op de training een spreekwoordelijke “staart” van de gebroeders, maar vandaag kreeg hij 

doelpunten. Na een uitstekende dieptepass van Franck kon Niek alleen op de goal af. De keeper leek 

op tijd uit zijn goal te komen, maar tastte mis. Niek kon vervolgens de bal eenvoudig binnenschuiven 

en rende zo Trots Als Een Zwaan richting zijn (groot)ouders. Vervolgens werd Niek nog een keer voor 

de keeper gezet, hij omspeelde de keeper en maakte zo zijn tweede goal van de middag. In het 

vervolg gebeurde er niet veel meer op het veld en zo was de eindstand dus bepaalt op 6-0 

 Een uitstekende wedstrijd werd met 6-0 gewonnen, het was de hele wedstrijd de betere en vandaag 

was het aan de score terug te zien. De selectie wist het gemis van een groot aantal sterkhouders op 

te vangen. Helaas is Sander Pit zwaar geblesseerd geraakt en de winterstop en verwacht wordt dat 

hij dit seizoen niet meer in actie komt. De selectie wenst Sander heel veel sterkte in zijn herstel! 

Richard “Sjonnie” Greunestege werd door de TrainerT benoemd tot “Man of the Match”. Richard 

voelde zich hierdoor enorm gevlijd en loop voortaan nog meer met zijn borst naar voren dan 

normaal. De foto hiervan wordt hieronder weergegeven. 

 

‘Man of the Match’ Richard na de wedstrijd   ©Trainert Joop van den Berg 

André wordt bedankt als scheidsrechter (de KNVB scheidsrechter kreeg autopech) en Arnold bedankt 

voor het vlaggen. Volgende week de wedstrijd tegen DVSV op het programma, maar door de 

weerberichten is de kans groot dat het wordt afgelast. Het publiek wordt nog bedankt voor hun 

steun. 

Uw reporter: Ruud van den Hengel 

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

sport/101253405/joop-van-den-berg-we-hebben-willemsoord-alle-hoeken-van-het-veld-laten-zien  

http://luister527.nl/mediatheek/audio/23477259/muziek-amp-sport/101253405/joop-van-den-berg-we-hebben-willemsoord-alle-hoeken-van-het-veld-laten-zien
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