Na de dik verdiende overwinning van vorige
week op Old Forward (1-4 winst), stond
vandaag voor de mannen uit Kuinre de
thuiswedstrijd tegen IJhorst op het programma.
IJhorst heeft de aspiraties om dit seizoen
kampioen van 5e klasse A te worden en zouden
hier gezien de kwaliteiten in het team ook zeker
tot toe in staat zijn.
Eindstand Old Forward - Kuinre
Kuinre en IJhorst stonden de eerste speelronde
ook tegenover elkaar. Gedurende deze wedstrijd was IJhorst verreweg de betere partij, maar wist dit
niet te verzilveren in doelpunten. Kuinre stond 90 minuten met de rug tegen de muur, maar wist
door middel van één counter de 0-1 op het scorebord te krijgen, dit zou uiteindelijk ook de
einduitslag worden.
Opstelling: Hans Bouma – Patrick Versluis, Jan-Aris Goed, Mark Jonkers, Franck de Vries – Niek
Hendriksen, Ruud van den Hengel, Jan Mulder, Mart Hendriksen – Richard Groenestege en Patrick
Paulusma.
Wisselspelers: Rick Mulder, Coen van den Hengel, Luuk Hendriksen en Arjan Vogelaar.
Afwezig: Arnold Koole, Robert-Jan Bouma, Jeffrey Uitbeijerse, Rick Boerstra en Sander Pit.
Om 14.00 uur werd de wedstrijd Kuinre – IJhorst op sportpark Havendijk afgetrapt. De wedstrijd
stond vandaag onder leiding van scheidsrechter Pit.
De eerste kans van deze wedstrijd was voor de gasten van vandaag, de mannen van Kuinre stonden
nog te slapen waardoor één van de spitsten vrije doortocht had tot het doel van Kuinre. Echter werd
deze kans naast geschoten en was het gevaar voor Kuinre voorbij. Na deze grote kans werden de
gastheren wakker en begon het verdedigend blok van Kuinre meer vorm te krijgen. De spitsen van
IJhorst kregen er steeds meer moeite mee om door dit blok heen te spelen. IJhorst had gedurende
de eerste helft veel de bal, maar wisten dit niet om te zetten tot uitgespeelde kansen, waardoor de
brilstand nog altijd op het scorebord stond. Deze brilstand zou blijven staan tot de 28e minuut. Uit
een uitstekende aanval die over meerdere schijven verliep, wist Patrick Paulusma de bal op fraaie
manier binnen te werken. Deze aanval begon allemaal bij een bal die naar Richard Groenestege werd
gespeeld, Richard gebruikte zijn lichaam goed, hield de bal vast en legde hem terug op Ruud van den
Hengel. Ruud stuurde Niek Hendriksen de hoek in, waarna Niek na een goede actie de bal kon
voorzetten naar Patrick, die ondertussen positie had gekozen in het 16-metergebied. De voorzet was
op maat en kon uiteindelijk door middel van een volley binnen worden gewerkt door Patrick, die
momenteel in de vorm van zijn leven verkeerd en zo voor de 3e keer in 2 wedstrijden de bal tegen de
touwen wist te werken.
In het restant van de eerste helft waren er voor beide teams nog een aantal kansen, maar deze
werden niet omgezet in doelpunten, waardoor er toch een verrassende tussenstand op het
scorebord stond.
Ruststand: 1-0
De tweede helft eigenlijk hetzelfde spelbeeld als de eerste helft, IJhorst heeft de bal en Kuinre komt
er zo nu en dan gevaarlijk uit door middel van een counter. Door dit vele balbezit van IJhorst, was
ook de eerste kans in de tweede helft voor de gasten. Na de vele passes die over het gehele veld

gingen, was daar uiteindelijk een venijnig schot die keeper Hans Bouma niet zag aankomen. Dit schot
belandde echter op de lat en ging uiteindelijk over de zijlijn. Dit zou niet het enige gevaar zijn voor
het doel van Kuinre gedurende deze tweede helft. IJhorst kreeg vele mogelijkheden om op gelijke
stand te komen, maar geen een van de spelers had zijn vizier vandaag op scherp staan. Ook de
kansen die op doel werden geschoten, konden keer op keer gepareerd worden door de goed
keepende Hans Bouma of door één van de verdedigers.
Ondanks het vele balbezit van IJhorst, lukte het Kuinre om een paar keer gevaarlijk uit de hoek te
komen. Het feit dat IJhorst steeds meer gefocust was op het scoren van de aansluitingstreffer, zorgde
ervoor dat er meer ruimte kwam te liggen achter de verdediging, waar de aanvallers en
middenvelders van Kuinre zo nu en dan goed van wisten te profiteren. Gevolg hiervan waren een
aantal goede kansen voor Kuinre om de wedstrijd definitief
in het slot te gooien. Echter gebeurde dit niet en bleef het
spannend tot het laatste fluitsignaal. Ook in het restant van
deze wedstrijd werd er niet meer gescoord.
Eindstand: 1-0
Kortom, Kuinre boekt vandaag een zeer verrassende
Eindstand Kuinre - IJhorst
overwinning. Net als de eerste wedstrijd van dit seizoen,
was het de onderliggende partij tegen IJhorst, maar staat het na het laatste fluitsignaal 1-0.
Kuinre is bezig aan een goede periode waarin uit de laatste 5 competitiewedstrijden maar liefst 8
punten werden behaald.
Het publiek wordt vandaag bedankt voor zijn steun. Volgende week staat de uitwedstrijd tegen
Scheerwolde op het programma, wij hopen u hier allen weer te verwelkomen.
Uw reporter: Sander Pit
Radioverslag van de trainer: http://luister527.nl/mediatheek/audio/23477259/muziek-amp-sportinterviews/143895212/joop-van-den-berg-het-is-gewoon-weer-een-overwinning-met-dit-collectief

