Een beter Old Forward, laat Kuinre gelijk spelen 0-0. Voor de
Kuunders een zwaar bevochten punt, maar meer dan welkom!!
Na een weekend zonder voetbal staat er in Kuinre de wedstrijd tegen Old Forward op het
programma. Old Forward draait bovenin mee en dus is dit op voorhand een lastige wedstrijd
voor Kuinre.
Opstelling: Hans Bouma – Rick Mulder, Jan Aris Goed, Mark Jonkers, Mart Hendriksen –
Richard Groenestege, Patrick Paulusma, Ruud van den Hengel, Niek Hendriksen – Arnold
Koole en Johannes Kroes
Wisselspelers: Coen van den Hengel, Arjan Vogelaar en Jeffrey Uitbeyerse.
Afwezig: Jan Mulder, Franck de Vries, Rick Boerstra, Sander Pit, Robert Jan Bouma, Patrick
Versluis en Luuk Hendriksen
Vanaf het startsignaal was meteen duidelijk waarvoor Old Forward naar Kuinre is gekomen.
Kuinre
werd in de eerste 10 minuten bij de strot gegrepen door de mannen uit Wilhelminaoord. Dit
leverde al snel een kans op voor Old Forward maar deze werd door hun uitstekende spits
overschoten. Het was overleven in de openingsfase totdat de druk langzamerhand begon af
te nemen.
Zelden kwam Kuinre aan voetballen toe want Old Forward bleef goed druk zetten en dit
leverde hun ook een aantal mogelijkheden op. Er rolde een bal op de paal maar gelukkig
voor Kuinre kwam de bal niet voor de voeten van een Old Forward-speler, waardoor de bal
kon worden weggewerkt. Doelpunten werden er in de eerste helft niet gemaakt door een
aantal uitstekende reddingen van Hans Bouma.
In de tweede helft begon Kuinre met dezelfde opstelling. Trainert Joop gaf in de rust een
aantal aanwijzingen mee aan de mannen van Kuinre. Kuinre had de taak om in het collectief
te verdedigen en niet zoals in de eerste helft met de hoge druk van de twee spitsen.
Kuinre heeft in het verleden bewezen dat dit een tactiek is waar het punten mee kan pakken
als jezelf niet tot nauwelijks aan voetballen toekomt. En deze tactiek werkte ook afgelopen
zondag uitstekend. Waar Old Forward met steeds meer mensen naar voren komt blijft
Kuinre loeren op de counter. En in iedere wedstrijd krijg je mogelijkheden en de gelde ook
voor Niek en Arnold. Helaas werden de mogelijkheden door Old Forward gesmoord
waardoor er ook in de tweede helft geen doelpunten werden gemaakt.
Sinds lange tijd pakt Kuinre weer een onverwacht punt tegen Old Forward. Trainert Joop was
na afloop ongelofelijk blij maar moest ook toegeven dat het een gestolen punt was. Henk de
Boer wordt enorm bedankt voor zijn uitstekende werk als vlagger, evenals de scheidsrechter
die uitstekend floot en de wedstrijd goed aanvoelde.
Volgende week staat de uitwedstrijd tegen Vilsteren op het
programma, een wedstrijd op kunstgras, dat voor Kuinre altijd lastig te bespelen is. Het
publiek wordt bedankt en we hopen ze aankomende zondag weer terug te zien.
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