Nadat Kuinre zich vorige week uitstekend heeft gerevancheerd tegen DVSV (3-0 winst) na het verlies
tegen BEW. Kuinre heeft aangetoond dat het zich niet zomaar uit het veld laat staan, dat is precies
wat Kuinre nodig heeft want de wedstrijd tegen de directe concurrent Uffelte staat op het
programma. Kuinre strijd samen met Uffelte, Giethoorn en Old Forward voor de zesde plek. De
vorige wedstrijd tegen Uffelte verliep teleurstellend, er werd destijds met 4-1 verloren.
Opstelling: Hans Bouma – Rick Mulder, Jan Aris Goed, Mark Jonkers, Franck de Vries – Niek
Hendriksen, Patrick Versluis, Ruud van den Hengel, Mart Hendriksen – Patrick Paulusma en Jan
Mulder
Wisselspelers: Twan de Vries, Richard Groenestege en Jeffrey Uitbeijerse
Afwezig: Arnold Koole, Arjan Vogelaar, Rick Boerstra, Sander Pit, Luuk Hendriksen en Robert Jan
Bouma.
Om 14.00 uur werd er afgetrapt op sportpark Havendijk. Kuinre wist dat de kwaliteiten van Uffelte
met name voorin liggen en dus werd er door TrainerT Joop gehamerd dat iedereen scherp moest zijn
om een tegendoelpunt te voorkomen. Kuinre had in de openingsfase lichtelijk de overhand ten
opzichte van Uffelte, maar het spel was van beide kanten erg slordig. Weinig ballen kwamen aan van
beide kanten en er werd heel snel diepte gezocht richting de aanvallers. Na een klein half uur spelen
kwam Uffelte langzamerhand beter in de wedstrijd, dit resulteerde in een bal op de paal. Kuinre was
dus gewaarschuwd. Kort nadat Uffelte het Aluminium raakt werd er een doelpunt van Uffelte
afgekeurd wegens buitenspel. Meer waarschuwingen dan dit had Kuinre niet nodig en deed wat
terug. Mart Hendriksen kopte een bal op de paal en de rebound kon voorkomen worden door de
doelman. Ondertussen was ook Jan Mulder uitgevallen met een enkelblessure, Twan de Vries verving
Jan en kwam op het middenveld te spelen waardoor Patrick Versluis werd doorgeschoven naar de
voorhoede. Nog voor rust kwam een afgeslagen bal bij Rick Mulder en schoot de bal zonder dat
iemand het verwachte van 30 meter in de verre kruising. Kuinre ging dus rusten met een opsteker op
zak.
De tweede helft had Kuinre meer de overhand dan in de eerste helft, er werd goed gevoetbald en na
een afgeslagen corner kwam de bal bij Mark Jonkers terecht. Hij speelde zijn directe tegenstander uit
en knalde de bal hard in de verre hoek. Kuinre speelde de tweede helft uitstekend maar moest
waakzaam zijn voor de aansluitingstreffer van Uffelte. Richard Groenestege is ondertussen in het
veld gekomen voor Rick Mulder en wist na een goede bal van Mart, alleen voor de keeper de bal af te
werken. Het verzet van Uffelte was gebroken en kort hierna was er weer een doelpunt van Richard.
Hij schoot de bal richting het doel en met heel veel geluk ging de bal na een aantal keren van richting
te zijn verandert over de doellijn. Het was nog niet klaar met het doelpuntenfestijn want ook Ruud
wist te scoren na een corner van Patrick Paulusma binnen te koppen .
Na een moeizame eerste helft en een uitstekende tweede helft heeft Kuinre weer 3 punten in de
inmiddels bekende knip zitten, dit tot tevredenheid van TrainerT Joop. Volgende week staat de
wedstrijd tegen Willemsoord op het programma. De vorige keer gingen de gastheren van zondag met
7-0 naar huis. Na deze wedstrijd is Willemsoord echter wel punten gaan pakken en gezien het feit dat
Kuinre vaak moeite heeft met lager geklasseerde ploegen moet het waakzaam zijn dat het niet tegen
puntverlies aanloopt. Sander wordt bedankt voor het vlaggen, evenals Twan die vanuit het tweede
een groot deel van wedstrijd heeft meegespeeld. Ook het publiek wordt bedankt voor hun steun. Wij
hopen ze volgende week weer te zien!
Uw reporter: Ruud van den Hengel

Radioverslag van TrainerT Joop: http://luister527.nl/mediatheek/audio/23477259/muziek-ampsport-interviews/144810797/joop-van-den-berg-we-hebben-ze-de-2e-helft-overspeeld

