Nadat afgelopen vrijdag het restant van de gestaakte wedstrijd tegen Giethoorn werd ingehaald (4-2
winst), stond voor de mannen uit Kuinre vandaag de uitwedstrijd tegen DVSV uit Darp op het
programma. DVSV is bezig aan een uitstekend seizoen en staat momenteel op de 3e plek, deze 3e
plek hebben zij stevig in handen en kunnen geen plek meer zakken op de ranglijst. Wel is het voor
DVSV nog mogelijk de 2e plek in te nemen. Ook heeft DVSV de topscorer van deze klasse in de
gelederen. Ondanks de stunt in Kuinre een aantal weken geleden, waarin DVSV werd getrakteerd op
uitstekend voetbalspel van Kuinre en met 3-0 ten onder ging, beloofd het vandaag zeker geen
makkelijke wedstrijd te worden.
Opstelling: Hans Bouma - Patrick Versluis, Jan-Aris Goed, Mark Jonkers, Franck de Vries – Mart
Hendriksen, Ruud van den Hengel, Twan de Vries, Niek Hendriksen – Richard Groenestege en Patrick
Paulusma.
Wisselspelers: Luuk Hendriksen, Arnold Koole, Jeffrey Uitbeijerse en Johannes Kroes
Afwezig: Robert-Jan Bouma, Jan Mulder, Rick Mulder, Arjan Vogelaar, Rick Boerstra en Sander Pit
In het begin van de eerste helft was het voor beide teams nog een beetje aftasten. Beide teams
hadden de tijd nodig om een beeld te krijgen over de manier van spelen van de tegenstander. Dit
resulteerde dan ook in weinig momenten die noemenswaardig zijn. In het vervolg van de eerste helft
bleek dat beide teams aan elkaar gewaagd waren. Beide teams hadden kansen, maar wisten niet tot
scoren te komen. De grootste kans van deze helft was voor Kuinre. Nadat spits Patrick Paulusma
goed wegdraaide bij zijn directe tegenstander was hij in staat een pass op maat af te leveren bij Niek
Hendriksen. Niek kon deze bal in één keer doorkoppen op Richard Groenestege, die dan weer op zijn
beurt de bal in één keer op de pantoffel kon nemen. Helaas voor Richard en iedereen die Kuinre een
warm hart toedraagt, belandde dit schot op de lat en kon daarna onschadelijk gemaakt worden door
de verdediging van DVSV. Verder weinig tot geen hoogte punten gedurende deze eerste helft.
Ruststand: 0-0
In de tweede helft een compleet ander spelbeeld. DVSV liet vanaf de eerste minuut zien geen
genoegen te nemen met een gelijkspel. Zo was daar in de eerste minuut dan ook al de eerste grote
kans, na onoplettendheid aan de kant van Kuinre kwam de aanvaller in een één tegen één situatie
terecht. Deze werd echter goed gepareerd door keeper Hans Bouma. Dit moment was voor Kuinre
wel het teken dat het zich niet kom permitteren te verslappen, deze tweede helft zal er gestreden
moeten worden om met 1 of 3 punten naar huis te gaan. Kuinre slaagde er in het vervolg van deze
tweede helft niet in om het spel te maken en was vooral gegroepeerd aan het verdedigen. DVSV had
veel de bal en wist dan ook de nodige kansen te creëren, deze kansen zouden in eerste instantie niet
tot doelpunten leiden. Kuinre had een zogenaamde ‘engel op de schouder’ en had een aantal keer
hulp van het aluminium. In de 73e minuut was dan toch raak voor DVSV, na een aantal pogingen wist
Brian van der Zweerde dan toch het net te vinden en schoot zo zijn 30e doelpunt van dit seizoen
binnen. Na een goede actie aan de zijkant wist hij op doel te schieten, hij liet keeper Hans Bouma
hierbij kansloos en zag de bal via de paal binnenvallen. 1-0. Na dit bevrijdende doelpunt kon DVSV
vrijer voetballen, dit zou ook resulteren in een aantal grote kansen. Deze kansen waren zonder
resultaat. Kuinre wist nog een aantal keer gevaarlijk voor het doel van DVSV te komen, maar kon ook
deze kansen niet om te zetten in doelpunten.
Eindstand: 1-0.

Kuinre verliest vandaag zijn 3e wedstrijd van 2019. Gezien het spelbeeld van de tweede helft was dit
zeker terecht. De volgende wedstrijd voor Kuinre staat gepland op 12 mei wanneer Kuinre in een
thuiswedstrijd aantreedt tegen, de huidige nummer 2, Vilsteren. Kuinre hoopt hier de goede reeks
van de tweede seizoenshelft voort te zetten.
Het publiek wordt vandaag wederom bedankt voor zijn steun. Wij hopen u allen 12 mei weer te
mogen ontvangen op sportpark Havendijk.
Radioverslag van de trainer: http://luister527.nl/mediatheek/audio/23477259/muziek-amp-sportinterviews/145230803/joop-van-den-berg-we-hebben-vandaag-terecht-verloren

