Na het verliespartij van vorige week tegen Blankenham (3-2), wil Kuinre zich vandaag in en tegen
Giethoorn revancheren. Giethoorn is niet heel denderend aan de competitie begonnen, maar Kuinre
heeft het traditioneel moeilijk in Giethoorn. Er wordt zelden tot nooit een resultaat gehaald.
Opstelling: Hans Bouma – Ruud van den Hengel, Jan Aris Goed, Mark Jonkers, Rick Mulder – Patrick
Versluis, Franck de Vries, Mart Hendriksen – Arnold Koole, Richard Groenestege, Niek Hendriksen
Wisselspelers: Luuk Hendriksen, Patrick Paulusma en Arjan Vogelaar
Afwezig: Jeffrey Uitbeijerse, Rick Boerstra, Sander Pit, Robert Jan Bouma en Jan Mulder
In prachtige oktoberdag werd er om 14.00 uur afgetrapt. Vanaf het startsignaal blijkt dat beide
ploegen willen winnen. Het gaat gelijk op, zonder dat het voor één van de doelen gevaarlijk wordt.
Echter valt wel op dat Giethoorn en stuk minder vel de wedstrijd is ingegaan dan het voorgaande
jaren deed waardoor Kuinre vaak al redelijk vroeg tegen een achterstand aan keek. Kuinre had zelfs
op voorsprong kunnen komen in de eerste helft via Arnold Koole, tot twee keer toe kwam er een bal
van de zijkant en beide keren wist Arnold ze niet tegen het net te werken. Echter kwam Giethoorn
voor rust ook nog gevaarlijk voor de goal. Een kopbal die over ging en een redding van Hans
betekende een 0-0 ruststand.
Na de rust kwam Kuinre als snel op 0-1, een misser van de keeper van Giethoorn betekende dat
Arnold de bal kon binnentikken. Kort na de 0-1 kwam Giethoorn opzetten en werkte de bal op de lat,
gelukkig voor Kuinre stuiterde de bal weer terug het veld in, dit bleek voor Kuinre dus een serieuze
waarschuwing. Kort hierna kwam er een voorzet vanaf de vleugel en deze kwam via het lichaam van
Jan Aris Goed in het doel terecht. Maar nog geen minuut later gleed een verdediger van Giethoorn
weg waardoor Richard Groenestege de bal op Niek Hendriksen kon passen. Niek stond nu vrij voor
het doel en wist de bal achter de doelman te werken. Wederom een voorsprong voor Kuinre en
wederom begon Giethoorn aan te zetten. Na een voorzet wist Milay Ramos in te koppen, dit leek een
houdbare bal, maar de bal kwam toch in het doel terecht. Giethoorn bleef aanzetten en via een
gelukje kwam de bal voorbij een Kuinre verdediger waardoor er een voorzet kon worden gegeven.
Wederom Milay Ramos wist de bal binnen te werken. Kuinre werd nog gevaarlijk via Patrick
Paulusma, de keeper wist echter een hand tegen de bal te zetten. Dit gebeurde buiten de 16, dit
betekende dus een vrije trap voor Kuinre. Deze vrije trap werd helaas onschadelijk gemaakt en
zodoende was de laatste kans voor Kuinre verkeken.
Na een sterke seizoensopening zakt Kuinre weg richting de middenmoot. Kuinre had vandaag de kans
om een keer resultaat te boeken tegen Giethoorn maar het mocht niet zo zijn. Kuinre krijgt volgende
week BEW op bezoek, dit zal een lastige wedstrijd worden, maar voor Kuinre ook een mooie kans
voor eerherstel. Arjan Vogelaar wordt bedankt voor het vlaggen en de supporters voor hun steun.
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