Na de wedstrijd van vorige week tegen Giethoorn, die in de 38e minuut werd gestaakt vanwege het
slechter weer, stond vandaag de uitwedstrijd tegen BEW op het programma. De thuiswedstrijd tegen
BEW was één van de slechtste wedstrijden van het seizoen van de kant van Kuinre en werd
uiteindelijk met ruime cijfers verloren. Voorafgaand aan deze wedstrijd beschikt Kuinre nog steeds
over een ongeslagen status gedurende dit kalenderjaar en heeft dus zeker de hoop op een goed
resultaat deze middag.
Opstelling: Hans Bouma – Patrick Versluis, Jan-Aris Goed, Mark Jonkers, Franck de Vries – Mart
Hendriksen, Jan Mulder, Ruud van den Hengel, Niek Hendriksen – Robert-Jan Bouma en Patrick
Paulusma.
Wisselspelers: Twan de Vries, Luuk Hendriksen, Richard Groenestege en Jeffrey Uitbeijerse.
Afwezig: Arnold Koole, Rick Mulder, Arjan Vogelaar, Rick Boerstra en Sander Pit.
Ondanks het slechte weer en de harde wind van afgelopen dagen werd de wedstrijd tussen BEW en
Kuinre iets na 14.00 uur afgetrapt in Vledder.
In de eerste 10 minuten van deze wedstrijd hadden de mannen uit Kuinre de nodige moeite met het
spel van BEW. Zo kregen de middenvelders en aanvallers van de gastheren veel ruimte en konden zo
moeiteloos met elkaar combineren wat uiteindelijk resulteerde in een aantal kansen. Echter konden
deze kansen allemaal zonder moeite worden gepareerd door keeper Hans Bouma. Hierna kwam
Kuinre beter in de wedstrijd en bewees ook hier maar weer dat het team in een goede vorm verkeert
en bij vlagen goed voetbal laat zien. Door middel van goede combinaties kreeg Kuinre grote kansen,
maar verzuimde hierbij te scoren. De grootste kans komt op naam van Robert-Jan, een lange bal op
maat van Jan Mulder kwam bij Robert-Jan terecht, die hem ineens uit de lucht op de volley kon
nemen. Deze mooie aanval werd helaas niet beloond met een doelpunt, Robert-Jan schoot de bal op
de lat waarna hij op de lijn stuiterde en uiteindelijk uit de doelmond verdween. Na deze kans waren
er aan beide kanten nog een aantal speldenprikjes die niet noemenswaardig zijn, tot in de blessure
tijd daar plotseling een aanval voor de gastheren in een doelpunt resulteerde. Na onoplettendheid
van de verdediging van Kuinre, kon de nummer 6 van BEW, na een goede loopactie, vrij op doel
schieten. Dit deed de middenvelder goed en liet keeper Hans Bouma kansloos. 1-0. Na deze goal was
daar meteen vanaf de aftrap nog een kans voor Kuinre, Patrick Versluis stuurde Robert-Jan nog één
keer de diepte in waarna hij in een 1-tegen 1 duel met de keeper terecht kwam. Echter werd deze
kans gered door de keeper van de gastheren en bleef de voorsprong voor BEW staan.
Ruststand: 1-0
Na de rust was het BEW die ook deze helft beter uit de startblokken kwam. De gastheren hadden
veel balbezit waardoor zij veelal vooruit konden voetballen en aan aanvallen konden denken. Echter
werden bijna alle kansen tegen gehouden door de verdediging van Kuinre. In de 58e minuut was er,
ook voor de sterk spelende achterhoede van Kuinre, geen houden meer aan. Na een goede
versnelling aan de zijlijn kon de buitenspeler van BEW naar binnen komen, hij speelde hier de
verdediging van Kuinre zoek en wist uiteindelijk de bal achter Hans Bouma te werken. 2-0.
Na deze goal was het voor Kuinre alles of niets, er moest immers gescoord worden. Hierom paste
trainer Joop van den Berg een dubbele wissel toe en veranderde van speelstijl, Kuinre ging van een
4-4-2 formatie naar een 4-3-3 formatie, dit allemaal om zo meer de aanval op te kunnen zoeken.
Twan de Vries en Luuk Hendriksen kwamen, ten koste van Ruud van den Hengel en Patrick Paulusma,
in het veld. De omschakeling van systeem kwam zeker ten goede wat betreft het spel van Kuinre,

mede door de 3 spitsen kon Kuinre meer betekenen in een aanval. Dit resulteerde uiteindelijk ook in
een aantal gevaarlijke kansen voor Kuinre, waarbij onder andere één keer de paal werd geraakt. De
gevaarlijkste kans was voor Twan de Vries, na een bal die terug gelegd werd, kon Twan vrij op doel
schieten. Echter deed hij dit niet met genoeg precisie en schoot de bal naast het doel. Kortom, een
aantal gevaarlijke kansen die uiteindelijk niks voor Kuinre zouden betekenen.
Eindstand: 2-0
Kuinre kent vandaag na 4 winstpartijen zijn eerste verliespartij in de competitie dit kalenderjaar. Al
met al kan het team tevreden zijn met de manier waarop zij vandaag voor de dag zijn gekomen.
Kuinre was vandaag zeker niet de mindere ploeg, maar vergeet de kansen af te maken.
Het meegereisde publiek wordt vandaag bedankt voor zijn steun. Volgende week staat de
thuiswedstrijd tegen DVSV uit Darp op het programma, wij hopen u allen hier weer te verwelkomen.
Radioverslag van de trainer: http://luister527.nl/mediatheek/audio/23477259/muziek-amp-sportinterviews/144582041/joop-van-den-berg-ik-heb-een-goed-kuinre-gezien-wat-alleen-vergeet-tescoren

