Na een aantal weekenden zonder competitievoetbal stond de eerste officiële wedstrijd van 2019 op
de planning. Kuinre reisde af naar Wilhelminaoord om het op te nemen tegen Old Forward. De vorige
wedstrijd eindigde in 0-0 waarin Old Forward gedurende de wedstrijd het initiatief in handen had.
Kuinre weet dus dat het bij voorbaat zeker niet kansloos is. Voorafgaand aan deze wedstrijd, werd er
vorige week een oefenwedstrijd tegen VWC gespeeld. Hierin speelde Kuinre uitstekend en eindigde
dit voor Kuinre in een (teleurstellend) gelijkspel, 2-2.
Opstelling: Hans Bouma – Patrick Versluis, Jan Aris Goed, Mark Jonkers, Franck de Vries – Niek
Hendriksen, Ruud van den Hengel, Jan Mulder, Robert Jan Bouma – Richard Groenestege, Patrick
Paulusma
Wisselspelers: Twan de Vries en Jeffrey Uitbeyerse
Afwezig: Arnold Koole, Arjan Vogelaar, Rick Boerstra, Rick Mulder, Sander Pit, Luuk Hendriksen en
Mart Hendriksen.
Onder goede omstandigheden werd er om 14.00 afgetrapt in Wilhelminaoord. De eerste
mogelijkheid was voor de gastheren, een vrije trap van circa 20 meter werd ruim over geschoten. Een
aantal minuten kwam ook Kuinre met hun eerste wapenfeit. De bal kwam via een kopbal van Patrick
Paulusma terecht bij Richard Groenestege, die van dichtbij de keeper van Old Forward wist te
verschalken. Kort na het doelpunt viel Jan Mulder uit, hij werd vervangen door Twan de Vries. Ook
met Twan in de ploeg ging Kuinre door waar het gebleven was. Geconcentreerd spel en op de juiste
momenten de aanval kiezen. Dit leverde een grote kans op. Na een opening over de breedte van het
veld van Robert Jan kwam de bal bij Niek, Niek maakte een uitstekende actie aan de zijkant en wist
de bal hard en laag voor te brengen. Patrick Paulusma kwam echter net een teenlengte te kort om de
bal over de doellijn te werken. Niet veel later was er alsnog de goal voor Kuinre. Na een goede
combinatie kwam de bal bij Niek die na een goede loopactie de bal tegen de touwen kon schuiven.
Kuinre leek de wedstrijd onder controle te hebben, maar door een goeie goal van Old Forward-spits
Jacob Room kwamen de mannen uit Wilhelminaoord terug in de wedstrijd. Kuinre liet zich niet van
de wijs brengen en speelde op dezelfde manier verder. Na een afgeslagen bal kwam de bal bij Franck,
hij nam de bal uit de lucht maar raakte de bal niet zuiver, echter werd de bal van richting veranderd
door Patrick Paulusma. Hierdoor was de keeper van Old Forward kansloos. Na een vermakelijke
eerste helft gingen beide teams de kleedkamer in voor de rust, met een 1-3 voorsprong voor Kuinre.
Kuinre ging met dezelfde instelling de tweede helft in, maar wel met het gegeven dat Old Forward
snel de aanval zal zoeken en opportunistisch zal gaan spelen. Dit resulteerde in een mogelijkheid
voor de thuisploeg, Hans Bouma bleek een sta in de weg dus bleef het bij 1-3. Even later kwam de bal
voorin bij Robert Jan hij probeerde zijn directe tegenstander voorbij te spelen maar maakte een
overtreding wat hem een gele kaart opleverde. Zijn directe tegenstander was niet gediend van deze
actie en gaf na het fluitsignaal van de scheidsrechter een schop na aan Robert Jan. De scheidsrechter
nam dit incident waar en gaf terecht de rode kaart. De rode kaart betekende dat Kuinre iets vrijer
kon voetballen. Niek Hendriksen speelde zijn tegenstander uit en schoot op doel, de bal kwam
uiteindelijk bij Richard. Hij schoot de bal niet voldoende in de hoek waardoor de keeper de bal wist te
pareren. Even later was er weer een uitstekende actie van Niek en deze kwam uiteindelijk bij Patrick
Paulusma terecht en hij wist zijn tweede van de wedstrijd te maken, 1-4. Na de ruime marche voor
Kuinre werd Old Forward nog een aantal keren gevaarlijk maar Hans Bouma wist prima redding te
brengen.
Een uitstekende wedstrijd van Kuinre waarin het eigenlijk geen moment in gevaar is gekomen. Iedere
speler speelde erg sterk in het collectief. Kuinre werd voorafgaand aan de wedstrijd bestempeld als
reuzendoder door de staf van Old Forward, en voor zoveelste keer dit seizoen deed Kuinre zich deze

naam eer aan. Volgende week heeft Kuinre opnieuw een kans om zich deze naam eer aan te doen,
dan neemt de ploeg van de trotse TrainerT Joop het op tegen IJhorst, de vorige wedstrijd eindigde in
0-1 (gestolen) overwinning. Jeffrey wordt bedankt voor het vlaggen, evenals Twan die vanuit het
tweede bijna de volledige wedstrijd heeft meegespeeld en dit met overtuiging heeft gedaan. Ook het
meegereisde 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/143500697/joop-van-den-berg-de-gretigheid-was-er-zowel-voorin-in-de-16-maarook-achterin

