
Na de ongekende 5-1 overwinning afgelopen donderdag tegen Giethoorn moesten de mannen van 

trainer Joop van den Berg vandaag aantreden tegen Vilsteren. Een tegenstander die thuis altijd 

ijzersterk speelt gezien hun kunstgrasveld, dus een flinke uitdaging vandaag voor Kuinre. De 

thuiswedstrijd eindigde overigens in een 2-2 gelijkspel door goals van Sander Pit en Arnold Koole. 

Opstelling: Hans Bouma – Luuk Hendriksen, Jan-Aris Goed, Jan Bouma, Ruud van den Hengel – 

Patrick Versluis, Mark Jonkers, Jan Mulder – Johannes Kroes, Arnold Koole en Mart Hendriksen. 

Wisselspelers: Richard Groenestege, Niek Hendriksen & Jeffrey Uitbeijerse. 

Afwezig: Evert Meijer, Franck de Vries, Sander Pit, Bonne Sikma, Arjan Vogelaar, Rick Mulder & Rick 

Boerstra. 

Nadat onze TrainerT ook eindelijk gearriveerd was (2 minuten van tevoren dus dat wordt een boete) 

kon er om 14:00 afgetrapt worden in Vilsteren. Kuinre startte zeer slecht aan de wedstrijd en dat 

leidde na 2 minuten al tot een tegengoal, Fedor Hendriks kon een voorzet zeer makkelijk binnen 

tikken. In de daaropvolgende minuten kon Kuinre nog steeds geen grip krijgen op de wedstrijd; duels 

werden veel te slap ingegaan en de bal vaker dan 2 keer rondspelen was uitzonderlijk. Kortom, er 

ontbrak veel scherpe bij de ploeg. Dit kon natuurlijk niet lang goed blijven gaan en Vilsteren scoorde 

in de 15de minuut via Wouter Mars al de 2-0. Vilsteren liep uiteindelijk voor rust nog uit tot een 4-0 

voorsprong door Jelle Niens en Fedor Hendriks. 

Ruststand: 4-0 

Het was wel duidelijk dat de wedstrijd niet meer te redden viel dus Kuinre schakelde over naar een 3-

4-3 systeem, iets aanvallender om toch nog wat eer te kunnen behalen vandaag. Niek Hendriksen 

kwam in het veld voor Ruud van den Hengel en het centrale verdedigingsduo Jan Aris en Jan schoven 

door naar het middenveld. Dit zorgde gelijk voor meer dreiging en balbezit maar het was toch 

Vilsteren die eerste goal maakte in de tweede helft, 5-0 door Justus von Martels. Vervolgens de 

wissel bij Kuinre, doelman Jeffrey Uitbeijerse kwam in het veld als nieuwe spelverdeler en heeft laten 

zien dat hij van meerdere markten thuis is. Een prachtige diagonale pass kwam door de lucht bij Niek 

terecht, hij nam de bal aan en legde hem breed op Arnold Koole die hem zo binnen kon tikken. Een 

goed uitgespeelde aanval die leidde tot de 5-1. Hierna nog 2 grote kansen voor Kuinre om te scoren 

door weer goede passing van Jeffrey Uitbeijerse alleen leverde dit helaas niet het gewenste 

resultaat. Uiteindelijk werd door Vilsteren de 6-1 gescoord en kon Arnold Koole 2 minuten later nog 

wat terug doen door de 6-2 te scoren met een prachtige boogbal over de keeper heen, terwijl hij met 

z’n rug naar het doel stond. Vilsteren bepaalde de eindstand op 7-2 door in de laatste minuut nog 

een vrije trap binnen te schieten. 

Eindstand: 7-2 

Kuinre slaagde er dus ook niet in om de tweede helft te winnen, maar kan toch nog met een redelijk 

goed gevoel weer naar huis reizen. Volgende week weer de dijkderby tegen Blankenham. Als het spel 

van de tweede helft de gehele wedstrijd in beeld gebracht kan worden dan gaan er zeker weer 3 

punten gepakt worden. Theunis wordt bedankt voor het vlaggen en het meegereisde publiek 

natuurlijk ook, hopelijk voor hen valt er volgende week meer te juichen.  

Uw Reporter: Rick Boerstra 
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