Vandaag stond de eerste ‘dijkderby’ van dit seizoen op het programma. Kuinre en Blankenham
kennen beide een goede start van de competitie, waarin Kuinre na 3 wedstrijden op 7 punten staat
en Blankenham het goed doet met 2 knappe gelijke spelen tegen Old Forward en Uffelte.
Het is halverwege oktober, maar in de brandende zon en met een temperatuur van 25 graden, werd
er om 14.00 uur afgetrapt in Blankenham.
Opstelling Kuinre: Hans Bouma – Ruud van den Hengel, Jan-Aris Goed, Mark Jonkers, Franck de Vries
– Patrick Versluis, Jan Mulder, Mart Hendriksen – Arnold Koole, Richard Groenestege en Niek
Hendriksen.
Wisselspelers: Patrick Paulusma, Jeffrey Uitbeijerse en Luuk Hendriksen.
Afwezig: Rick Mulder, Robert-Jan Bouma, Arjan Vogelaar, Rick Boerstra en Sander Pit.
De ‘dijkderby’, die normaal gesproken al garant staat voor veel publiek, was mede door het
geweldige weer een werkelijke publiekstrekker. Langs de gehele zijlijn stonden vele supporters van
zowel Blankenham als Kuinre.
In het begin van de eerste helft werd al snel duidelijk dat de mannen uit Kuinre, in tegenstelling tot
de mannen uit Blankenham, nog niet helemaal wakker waren. Dit resulteerde in de 3e minuut dan
ook al tot de 1-0 voorsprong voor de thuisclub. Eén van de aanvallers van Blankenham kon op doel
schieten, maar werd gepareerd door de keeper van Kuinre, Hans Bouma. Echter had Hans de bal niet
klem en reageerde Marco Gerards erg attent om zo de bal binnen te kunnen tikken.
Na deze vroege tegengoal leek het alsof Kuinre wakker werd geschud, Kuinre begon beter te
voetballen en hierdoor volgde er ook een aantal uitstekende combinaties en werd de thuisclub bij
vlagen zoek gespeeld. Dit goede veldspel werd uiteindelijk bekroont met een doelpunt voor Kuinre.
Na een scherp aangesneden vrije trap van Mark Jonkers was het Patrick Versluis die tegen de bal aan
kon lopen en de bal kon binnen koppen. 1-1. In het vervolg van de eerste helft was het ook met
name Kuinre dat gevaarlijk was, maar wist niet te scoren.
Ruststand: 1-1.
In de tweede helft zette Kuinre het goede veldspel voort, er waren goede combinaties te zien wat
dan weer resulteerde in een aantal goede kansen. Echter konden de aanvallers van Kuinre geen
potten breken en wisten dus niet tot scoren te komen. Totdat Franck de Vries mee naar voren ging
om het doel van Blankenham onder vuur te nemen. Het schot van Franck werd tegengehouden door
een verdediger van Blankenham, echter deed hij dit met zijn hand en kreeg Kuinre een penalty. Deze
werd binnen geschoten door Arnold Koole, die hiermee tekende voor zijn 50e competitie doelpunt in
dienst van Kuinre.
Echter ging het vlak na de goal van Kuinre helemaal de verkeerde kant op. Een diepe bal vanuit de
verdediging van Blankenham kwam terecht bij een van de aanvallers. Jan-Aris Goed leek alles onder
controle te hebben en veroverde de bal, maar speelde daarna de bal recht in de voeten van de
aanvaller van de thuisclub, die het zestienmetergebied in kon dribbelen. Jan Mulder wilde hier een
stokje voor steken, maar deed dit volgens de scheidsrechter op een onreglementaire manier, dus
werd er een strafschop gegeven aan de thuisclub. Jan Mulder was het hier niet mee eens en ging in
protest bij de scheidsrechter, maar deed dit ook met zijn handen en kwam zo in aanraking met de
scheidsrechter, wat resulteerde in een directe rode kaart. Kuinre moest dus verder met 10 man en
alsof dat nog niet erg genoeg was, moest de penalty natuurlijk nog genomen worden. Deze werd

onberispelijk binnen geschoten door Jeroen Mollink. Hij bracht zijn ploeg weer op een gelijke hoogte
met de gasten. 2-2.
Daarna ging het voor Kuinre helemaal de verkeerde kant op, het veldspel ging erop achteruit en er
werden weinig uitgespeelde kansen gecreëerd. Tot overmaat van ramp kwam de bal in de 86e
minuut, na een schot op doel die gepareerd werd door Hans Bouma, voor de voeten van Tom
Finnema. Deze wist de bal tegen de touwen te werken en zo de thuisclub op een 3-2 voorsprong te
zetten. Dit zou uiteindelijk ook de einduitslag worden.
Kuinre leidt vandaag een hele zure nederlaag, wat normaal gesproken nooit zou mogen gebeuren.
Kuinre wist al vele jaren de dienst uit te maken tegen Blankenham, maar moest vandaag toch zijn
hoofd buigen.
André Woudsma wordt vandaag bedankt voor zijn diensten als grensrechter en het publiek, wat
vandaag in groten getale aanwezig was, voor hun steun.
Volgende week staat de uitwedstrijd tegen Giethoorn op het programma. Kuinre hoopt hier de
blamage van vandaag weer een beetje goed te maken door 3 punten mee naar huis te nemen (al zal
ook dit het verlies van vandaag tegen Blankenham zeker niet doen vergeten).
Uw reporter: Sander Pit
Radioverslag van Joop: http://luister527.nl/mediatheek/audio/23477259/muziek-amp-sportinterviews/129699360/joop-van-den-berg-we-verliezen-dit-niet-door-de-rode-kaart

