Na de knappe resultaten van afgelopen weken (gelijkspel tegen Old Forward en Vilsteren) stond
vandaag de thuiswedstrijd tegen Wapserveen op het programma. Wapserveen kent een slechte
seizoenstart waarin zij 4 punten hebben gehaald. Ook hebben zij in de voorgaande wedstrijden in
totaal 56 tegendoelpunten om de oren gekregen.
Een wedstrijd die zeker gewonnen moet worden door de mannen uit Kuinre. Echter wijzen de
resultaten uit het verleden erop dat Kuinre het altijd lastig heeft tegen Wapserveen.
Opstelling: Arjan Vogelaar – Jan Aris Goed, Coen van den Hengel, Franck de Vries, Rick Mulder –
Richard Groenestege, Jeffrey Uitbeijerse, Twan de Vries – Mart Hendriksen, Patrick Paulusma en Niek
Hendriksen.
Wisselspelers: Johannes Kroes, Erik Kroes en Arnold Koole.
Afwezig: Mark Jonkers, Ruud van den Hengel, Patrick Versluis, Hans Bouma, Robert-Jan Bouma, Luuk
Hendriksen, Jan Mulder, Rick Boerstra en Sander Pit.
Om 14.00 uur werd er afgetrapt op sportpark Havendijk te Kuinre. Al snel werd duidelijk dat Kuinre
voetballend gezien de bovenliggende partij was. Het was dan ook Kuinre die veruit de meeste kansen
op de 1-0 kreeg. Echter lukte het de mannen van trainer Joop niet om de bal tegen de touwen te
werken. Wapserveen kwam de eerste helft niet verder dan een paar kleine speldenprikjes.
Kuinre bleef deze helft voetballen en dit resulteerde in nog meer kansen, kansen die nog steeds te
vaak werden gemist. Totdat Niek Hendriksen de bal aan de rechterkant van het veld kreeg, Niek
maakte een actie waarbij hij buitenom bij zijn directe tegenstander ging, versnelde en kon
uiteindelijk een goede voorzet geven. Deze voorzet werd door verscheidene gemist, maar bij de
tweede paal stond Mart Hendriksen klaar om de 1-0 binnen te tikken. 1-0. Dit zou uiteindelijk ook de
ruststand zijn.
Na de rust verschenen dezelfde 22 spelers aan de aftrap als die in de eerste helft geëindigd zijn.
Echter heeft de trainer van Wapserveen wel een aantal omzettingen gedaan binnen zijn 11 spelers,
dit om toch nog resultaat mee te nemen uit Kuinre.
Kuinre kon de eerste minuten van de tweede helft het goede veldspel doorzetten, alleen was er aan
de kant van Wapserveen meer strijd aanwezig dan in de eerste 45 minuten. Deze strijd van
Wapserveen veranderde gedurende de tweede helft het spelbeeld, Kuinre ging meer fouten maken
en Wapserveen kreeg steeds meer kansen. Kuinre kreeg nog wel een terechte penalty, maar deze
werd jammerlijk genoeg gemist door de aanvoerder van de thuisclub, Jan Aris Goed. Zo stond het dus
nog steeds 1-0 en bleef het spannend, de strijd die de mannen uit Wapserveen gaven resulteerde in
steeds meer kansen, deze kansen werden niet onbenut gelaten. Ergens halverwege de tweede helft
werden de fouten van Kuinre dan toch afgestraft. 1-1.
Kuinre moest het spelbeeld gaan veranderen om zo nog de 3 punten in Kuinre te laten, dit gebeurde
niet en zo kwamen er steeds meer kansen voor Wapserveen. De gasten hadden een aantal 100%
kansen, maar deze werden niet op doel geschoten of werden gepareerd door de keeper van Kuinre,
Arjan Vogelaar. Helaas voor de mannen uit Kuinre duurde de wedstrijd toch net een paar minuten te
lang, in de blessuretijd werd de bal nog één keer voorgegeven door één van de aanvallers van
Wapserveen, deze was lang onderweg maar belandde uiteindelijk toch op het hoofd van de spits
terecht, die de bal knap binnen kopte. 1-2.
1-2 zou uiteindelijk ook de eindstand van deze wedstrijd worden.

Een teleurstellende nederlaag, die gezien het spel en de kansen in de eerst helft zeker niet nodig was
deze middag. Helaas voor de mannen uit Kuinre, heeft een voetbalwedstrijd twee helften en staat
het, vooral door de strijd die de spelers van Wapserveen gaven, met lege handen.
Patrick Versluis wordt vandaag bedankt voor zijn diensten als grensrechter en het publiek voor zijn
steun. Volgende week staat de uitwedstrijd tegen Hoonhorst op het programma. Hoonhorst staat al
bijna het hele seizoen bovenaan en hebben ook de eerste periode gepakt. Kortom, de mannen uit
Kuinre weten op voorhand al dat dit zeker geen makkelijke wedstrijd gaat worden. Echter heeft
Kuinre dit seizoen al bewezen dat ze tegen de clubs die bovenaan meedraaien zeker punten kunnen
pakken.
Uw reporter: Sander Pit
Radioverslag van de trainer: http://luister527.nl/mediatheek/audio/23477259/muziek-amp-sportinterviews/137164781/joop-van-den-berg-je-verliest-hem-door-de-penalty-te-missen-enwapserveen-het-gevoel-te-geven-dat-er-wat-viel-te-halen
Pupil van de week – Youri Kroes

