
Na de, toch wel onverwachte, maar duidelijke overwinning van vorige week tegen Uffelte (5-0) stond 

voor Kuinre vandaag de uitwedstrijd tegen Willemsoord op het programma. In de thuiswedstrijd 

tegen Willemsoord werd door Kuinre de grootste overwinning van dit seizoen behaald (7-0). Dit 

betekend natuurlijk niet dat het vandaag ook zo gemakkelijk zal gaan en zal er dus hard gestreden 

moeten worden om ook vandaag weer 3 punten bij te kunnen schrijven.  

Voorafgaand aan deze wedstrijd staat Kuinre op een knappe 6e plek en deze zal vandaag verdedigd 

moeten worden.  

 

Opstelling: Hans Bouma – Rick Mulder, Jan-Aris Goed, Mark Jonkers, Franck de Vries – Mart 

Hendriksen, Ruud van den Hengel, Patrick Versluis, Niek Hendriksen – Richard Groenestege en 

Patrick Paulusma. 

 

Wisselspelers: Twan de Vries, Jeffrey Uitbeijerse en Arjan Vogelaar. 

 

Afwezig: Robert-Jan Bouma, Luuk Hendriksen, Arnold Koole, Jan Mulder, Rick Boerstra en Sander Pit. 

 

Op een zonovergoten middag werd de wedstrijd tussen Willemsoord en Kuinre om 14.00 uur 

afgetrapt in Willemsoord. 

Voorafgaand aan deze wedstrijd werd verwacht dat Willemsoord vooral de lange bal naar voren zou 

hanteren en dat Kuinre vandaag het spel zou moeten maken, hier werd in de week voorafgaand aan 

deze wedstrijd dan ook vakkundig op getraind. 

De eerste 10 minuten van deze wedstrijd stond Kuinre niet goed opgesteld, het had veel de bal maar 

de afstemming tussen de spelers was niet goed genoeg om tot gevaarlijke kansen te komen. Echter 

kwam Kuinre steeds beter in de wedstrijd en wist de voorhoede steeds meer te bereiken, dit 

resulteerde dan ook in de eerste kansen van deze wedstrijd. De eerste kansen konden onschadelijk 

gemaakt worden door de verdediging van Willemsoord, maar in de 14e minuut was daar toch de 0-1 

voor Kuinre. Dit doelpunt begon allemaal bij Niek Hendriksen, hij versnelde langs de zijlijn, kapte zijn 

directe tegenstander uit en kwam hierna in de hoek de volgende tegenstander tegen. Echter kapte 

Niek zijn tegenstanders een aantal keer uit en stuurde ze ‘het welbekende bos in’. Na deze geweldige 

actie was hij in staat een goede voorzet af te leveren, deze kwam bij Mart Hendriksen die op zijn 

beurt Patrick Paulusma kon bedienen. Patrick kreeg een vrije kop kans en kon zo de 0-1 binnen 

werken.  

Na dit doelpunt groeide het zelfvertrouwen bij Kuinre en walste het over Willemsoord heen. Dit zou 

in de 19e minuut dan ook al tot de 0-2 leiden. Niek Hendriksen ontving wederom de bal aan de zijlijn 

en zag Ruud van den Hengel in het midden vrijlopen, Ruud kreeg de bal en wist deze in één keer, 

zonder aan te nemen, in de verre bovenhoek te werken. Een geweldig doelpunt! Na dit doelpunt 

kreeg het publiek een aantal goede combinaties van Kuinre te zien die ook zeker leidden tot de 

nodige kansen. Echter werden veel van deze kansen niet bekroond tot doelpunt. Totdat Mart 

Hendriksen het aan de zijkant op een lopen zette. Mart versnelde zijn tegenstander eruit en wist een 

goede voorzet af te leveren bij de eerste paal waar Richard Groenestege, na een goede loopactie, 

stond te wachten. Richard kon deze bal gemakkelijk binnen tikken wat uiteindelijk de 0-3 betekende. 

Ook met een 0-3 stand zou uiteindelijk niet de kleedkamers opgezocht worden. In de 44e minuut 

werd Mark Jonkers aan de rand van de 16-meter neergehaald wat een vrije trap voor Kuinre zou 

betekenen. Mark ging zelf achter de bal staan en schoot deze in de verre hoek binnen.  

 

Ruststand: 0-4 

 



Gedurende de tweede helft was het vooral de taak aan Kuinre om de 0 op het scorebord te houden 

en wellicht de score uit te bouwen. Echter was daar al snel in de tweede helft het eerste wapenfeit 

van de kant van Willemsoord. Na een fout van keeper Hans Bouma rolde de bal heel zacht tegen de 

paal, waarna deze niet kon worden binnen getikt door de aanvaller van Willemsoord.  

Verder zal er in deze tweede helft niet veel gebeuren. Kuinre kreeg nog 2 gevaarlijke kansen. Zo 

kreeg Patrick Versluis een grote kans, hij wist de bal over de keeper te spelen, maar kreeg hem niet 

tussen de palen. Ook Richard Groenestege kreeg nog een levensgrote kans, hij kwam terecht in een 

één op één met de keeper, normaliter zou hij deze kans 99 van de 100 keer binnen schieten, maar in 

dit geval wist de keeper het schot tegen te houden.  

Aangezien de voorsprong ruim was, kregen ook alle wisselspelers van Kuinre nog de nodige speeltijd. 

De bank van bestond uit Twan, Jeffrey en Arjan, dit betekend dus dat er vandaag 2 keepers op de 

bank zaten. Echter zouden deze keepers vandaag niet fungeren als keeper, maar als veldspeler, dit 

bracht de nodige mooie momenten met zich mee. Waar Jeffrey de mooiste actie van de middag liet 

zien, waarin hij de trukendoos opengooide en 2 tegenstanders uitspeelde, versnelde Arjan met de 

bal langs de zijlijn en liet zijn directe tegenstander achter.  

 

Eindstand: 0-4 

 

Kuinre doet wat het moet doen vanmiddag, het wint gemakkelijk van Willemsoord en zet de goede 

reeks door. Op dit moment zijn er 8 wedstrijden na de winterstop gespeeld waarvan Kuinre er 7 wist 

te winnen en is nu gekomen op een totaal van 31 punten. Deze goede reeks heeft ervoor gezorgd dat 

Kuinre op dit moment de 6e plek in handen heeft. 

 

Volgende week staat de thuiswedstrijd tegen koploper Hoonhorst op het programma, dit beloofd 

een lastige wedstrijd voor Kuinre te worden. Echter heeft Kuinre de laatste weken aangetoond in 

uitstekende vorm te verkeren, dus is er hoop op een stunt. De uitwedstrijd eindigde destijds in een 

1-1 gelijkspel. 

Het publiek wordt vandaag gesteund door zijn steun. Wij hopen u allen volgende week weer te 

mogen ontvangen op sportpark Havendijk. 

 

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

interviews/144907058/joop-van-den-berg-uiteindelijk-geef-ik-de-jongens-die-op-de-bank-zitten-ook-

de-minuten-dat-kan-bij-deze-stand  

 

Uw reporter: Sander Pit 
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