
Eindelijk weer 3 punten voor Kuinre na een boeiende dijkderby 

Na een toch wel teleurstellend gelijkspel tegen Wapserveen (2-2) waarbij een 2-0 voorsprong werd 

weggegeven stond vandaag eindelijk weer een dijkderby op het programma. De laatste keer dat 

Kuinre tegen Blankenham speelde was op 14 mei 2017, dus al bijna een jaar geleden. Deze wedstrijd 

werd destijds gewonnen met 5-0. Het enige wat telt vandaag zijn de 3 punten dus er stond toch 

enige vorm van druk op deze wedstrijd. 

Kuinre startte met de volgende elf in een aanvallend ingesteld 3-4-3 systeem: 

Hans Bouma – Rick Boerstra, Jan-Aris Goed, Ruud van den Hengel – Patrick Versluis, Jan Bouma, 

Mark Jonkers, Franck de Vries – Arnold Koole, Richard Groenestege en Mart Hendriksen. 

Wisselspelers: Evert Meijer, Robert-Jan Bouma, Niek Hendriksen en Jeffrey Uitbeijerse. 

Afwezig: Jan Mulder, Johannes Kroes, Sander Pit, Arjan Vogelaar en Bonne Sikma. 

Voorafgaand aan de wedstrijd werd er 1 minuut stilte gehouden voor Philip Jan Boek, de 19 jarige 

dorpsgenoot en vriend van velen kwam afgelopen week bij een tragisch ongeluk om het leven. 

Namens het eerste elftal nog veel sterkte aan de familie en andere nabestaanden. 

Om 14:00 werd er in Blankenham afgetrapt op een ietwat glad veld wat was ontstaan door de regen. 

De wedstrijd begon meteen spectaculair, in de eerste minuut kreeg Richard Groenestege de kans op 

de 0-1 na goed druk zetten op de keeper maar helaas werd er naast geschoten. Vervolgens was 

Blankenham een tijd lang de sterkere ploeg, dit resulteerde in de vijfde minuut van de wedstrijd in 

een gigantisch grote kans, alleen de bal ketste af op de lat. Ondertussen is Evert Meijer in het veld 

gekomen voor de geblesseerde Rick Boerstra. Kuinre nam het initiatief in de wedstrijd over van 

Blankenham en ging op zoek naar de 0-1. Jammer genoeg bleef het bij een aantal mislukte 

afstandsschoten die ergens in de kolk terecht kwamen, het schijnt dat men nog steeds opzoek is naar 

deze ballen.  

In de 36ste minuut kreeg Blankenham een vrije trap, deze werd slecht ingeschoten en belandde in de 

muur, Mark Jonkers veroverde de bal en gaf een prachtige pass met buitenkant voet die terecht 

kwam bij Arnold Koole aan de linkerkant. Arnold speelde zijn man voorbij en gaf een voorzet die 

werd binnengelopen door Mart Hendriksen; 0-1 Kuinre door een prachtige opgezette aanval. 

Blankenham kreeg vlak na de goal al een kans op de gelijkmaker, een knoepelhard schot werd door 

Hans Bouma uit de hoek getikt. Een paar minuten voor rust dan weer een aanval van Kuinre, ditmaal 

vanaf de rechterkant. Mart Hendriksen trekt van buiten naar binnen en schiet randje 16 meter 

keihard op doel, dit schot wordt vervolgens half geblokt en gaat met een boogje over de keeper van 

Blankenham heen. Met het nodige geluk dus 0-2 voor Kuinre en wederom een goal van Mart 

Hendriksen. 

Ruststand 0-2 

Een bekende ruststand, want vorige week ging Kuinre ook met twee doelpunten voorsprong rusten 

maar deze werd vervolgens verspeeld. De TrainerT eiste dan ook dat de mannen van Kuinre uiterst 

scherp zouden beginnen aan de tweede helft en meteen op zoek zouden gaan naar de 0-3. Kuinre 

volgde dit advies op en kreeg de nodige kansen op de 0-3 via Franck de Vries, waarbij de bal van de 



lijn werd gehaald, een schot van Richard Groenestege die gepakt werd door de keeper en Arnold 

Koole schoot rand 16 meter hoog over. Wanneer je zelf verzaakt de 0-3 te maken blijft Blankenham 

toch hoop houden op de 1-2. Ze kregen genoeg kansen op de aansluitingstreffer, alleen door 

uitstekend keepwerk en verdedigend werk van Hans Bouma en Evert Meijer kon deze goal steeds op 

het nippertje voorkomen worden. Een kwartier voor tijd de wissel bij Kuinre, B-junior Niek 

Hendriksen kwam in het veld voor de moegestreden Richard Groenestege. In de 87ste minuut een 

opening van Ruud van den Hengel op Niek Hendriksen aan de linkerkant, Niek trekt naar binnen en 

schiet de bal langs de keeper; 0-3 en de wedstrijd beslist.  

Eindstand: 0-3 

Een leuke derby met twee ploegen die wilden voetballen. Een open wedstrijd met veel kansen aan 

beide kanten maar uiteindelijk Kuinre, die vandaag technisch de betere ploeg was, die ervandoor 

gaat met de 3 punten. Drie goals van de familie Hendriksen die officieel in Blankenham wonen maar 

voetballen voor de Kuunder, een leuk feitje. Door de overwinning gaat Kuinre Wapserveen voorbij op 

de ranglijst en klimt dus naar de 9de plek met 15 punten. Richard Versluis was vandaag de 

grensrechter en wordt hier net als het publiek, die massaal aanwezig was vandaag, voor bedankt! 

Graag zien we jullie volgende week zondag weer terug als Kuinre thuis speelt tegen DVSV uit Darp. 

Uw reporter: Rick Boerstra 

Radioverslag met Trainert Joop van den Berg kunt u hier beluisteren: 

http://luister527.nl/mediatheek/audio/23477259/muziek-amp-sport-interviews/110510175/joop-

van-den-berg-het-was-een-open-wedstrijd-waarin-technisch-kuinre-veel-beter-was  
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