Vandaag is voor de mannen van V.V. Kuinre dan ook seizoen 2018/2019 van start gegaan. Kuinre
kende een goede voorbereiding op het seizoen waarin onder andere Blokzijl (4-0 winst) en FFS (2-3
winst) het hoofd moesten buigen voor de mannen uit Kuinre. Verder werd er in het bekertoernooi
nog gespeeld tegen 4e klasser VWC (2-3 verlies) en 3e klasser Oldeholtpade (0-3 verlies), ook deze
resultaten waren zeker niet teleurstellend. Gedurende deze voorbereiding zag het spel van Kuinre er
op momenten erg goed en verzorgd uit en biedt dit zeker perspectief voor het komende seizoen.
Opstelling: Hans Bouma – Patrick Versluis, Jan-Aris Goed, Mark Jonkers, Franck de Vries – Ruud van
den Hengel, Jan Mulder, Mart Hendriksen – Niek Hendriksen, Richard Groenestege en Arnold Koole.
Wisselspelers: Patrick Paulusma, Luuk Hendriksen en Arjan Vogelaar.
Afwezig: Rick Mulder, Robert-Jan Bouma, Jeffrey Uitbeijerse, Rick Boerstra en Sander Pit.
Voor de mannen uit Kuinre begon vandaag de competitie met een bezoek bij V.V IJhorst. IJhorst
kende een goede voorbereiding waarin onder andere goede resultaten zijn behaald tegen USV en
Balkbrug. Daar komt bij kijken dat de mannen uit IJhorst, op een haar na, promotie naar de 4e klasse
hebben misgelopen. Ook heeft de club er een aantal goede voetballers bij gekregen. Kortom, Kuinre
wist voorafgaand aan deze wedstrijd al dat dit een lastige middag zal gaan worden en dat het blij
moest zijn met elk punt dat hier vandaag behaald wordt.
In de eerst helft werd al snel duidelijk dat V.V. IJhorst voetballend gezien een stuk verder is dan dat
Kuinre is. Al vanaf de eerste minuten stond het doel van Kuinre onder vuur en waren er veel kansen
voor IJhorst. Door de vele bewegende spelers van de thuisclub, kost het de ploeg weinig moeite om
elke keer weer een vrije man te vinden. Echter wisten de mannen van IJhorst niet tot scoren te
komen.
Kuinre wist in het begin van de wedstrijd geen kans te creëren, totdat in de 16e minuut, na een
omschakeling op het middenveld, de bal bij Arnold Koole kwam, die direct de opening zocht op de
spurtende Niek Hendriksen. Niek kwam door deze bal 1-tegen-1 met de keeper te staan en kon de
bal onder de keeper door schieten. Tegen het spelbeeld in kwam Kuinre dus op een onverdiende 0-1
voorsprong.
Tijdens de resterende periode van de eerste helft, veranderde het spelbeeld niet. ‘Het was een katen muisspel waarin de muis voorstaat met 0-1’ – aldus Trainer Joop van den Berg. IJhorst bleef vele
grote kansen krijgen, maar wisten dit nog steeds niet uit te drukken in een doelpunt.
Ruststand: 0-1
In de tweede helft eigenlijk hetzelfde spelbeeld als in de eerste helft. Het was IJhorst die de vele
kansen had, maar deze niet wist te bekronen tot een doelpunt. Kuinre verdedigde de tweede helft
collectief sterk en was fel op met name de tweede bal.
Gedurende de tweede helft werd het steeds duidelijker dat er vandaag een engeltje op de lat van
Kuinre zat, IJhorst kon doen wat ze wilden, maar alle kansen werden gepareerd door keeper Hans
Bouma, gingen naast/over of er lag een verdediger van Kuinre in de weg. Echter was er één moment
waarbij IJhorst wel wist te scoren, maar door een ongelukkige timing van een fluitsignaal van de
scheidsrechter, die floot voor een overtreding, kon de goal niet goedgekeurd worden. De vrije trap
die daarna volgde veroorzaakte geen gevaar voor het doel van Kuinre.
De spelers van IJhorst werden steeds iets wanhopiger en gingen, naarmate de wedstrijd vorderde,
steeds nadrukkelijker opzoek naar een doelpunt. Omdat IJhorst met steeds meer mensen voor de

goal van Kuinre ging voetballen, kregen de aanvallers van Kuinre steeds meer ruimte om vanuit een
counter gevaarlijk te worden. Dit was ook een paar keer het geval, met name Arnold Koole werd een
aantal keer gevaarlijk, maar wist hieruit niet te scoren. Hierdoor was het ook in de slotfase van de
wedstrijd billenknijpen voor de mannen uit Kuinre. De scheidsrechter telde 5 minuten extra bovenop
de reguliere speeltijd, maar ook dit was niet genoeg voor de thuisclub om de score weer op gelijke
hoogte te brengen.
Eindstand: 0-1
Kuinre was vandaag de onderliggende partij, maar weet toch een overwinning over de streep te
trekken. Dit kwam zeker doordat er, met name in de tweede helft, collectief erg sterk werd
verdedigd en er veel felheid op de bal was. Helaas voor de mannen uit IJhorst, gaat het
voetbalspelletje om het maken van doelpunten en maakt het niet uit of je de bovenliggende partij
bent of niet.
Arjan Vogelaar wordt vandaag bedankt voor zijn diensten als grensrechter en het publiek voor zijn
steun.
Volgende week staat de thuiswedstrijd tegen Scheerwolde op het programma, wij ontvangen u allen
graag om 14.00 uur op sportpark Havendijk in Kuinre.
Uw reporter: Sander Pit
Radioverslag van de Trainer: http://luister527.nl/mediatheek/audio/23477259/muziek-amp-sportinterviews/127294173/joop-van-den-berg-ik-denk-dat-ijhorst-wel-85-balbezit-heeft-gehad

