Na de uitstekende overwinning op Willemsoord (6-0) stond de wedstrijd tegen Scheerwolde op het programma. De
thuiswedstrijd werd met 1-0 verloren. Een wedstrijd waar het er net niet in zat voor Kuinre, helaas. Scheerwolde
draait goed in de competitie en speelt mee in de (sub)top van de competitie.
Opstelling: Hans Bouma - Rick Boerstra, Ruud van den Hengel, Mark Jonkers, Evert Meijer – Franck de Vries, Jan
Bouma, Jan Mulder, Mart Hendriksen – Richard Groenestege en Johannes Kroes
Wisselspelers: Niek Hendriksen, Bonne Sikma, Patrick Versluis en Arjan Vogelaar
Afwezig: Jan Aris Goed, Luuk Hendriksen, Jeffrey Uitbeyerse, Arnold Koole, Sander Pit, Rick Mulder
Op een redelijk goed veld en een aangename temperatuur vergeleken met de afgelopen week werd er om 14.00
afgetrapt. Direct werd duidelijk dat beide teams goed aan elkaar waren gewaagd. Zoals bekend uit de eerste
wedstrijd is dat de verdediging van Scheerwolde zeer solide is en de kansen zullen dus ook schaars zijn deze
wedstrijd. Beide teams hebben veel moeite om kansen te creëren, de grootste kans in de eerste helft is voor Franck
de Vries. Hij krijgt de bal onverwacht voor de voeten en de bal lag niet lekker om uit te halen dus helaas ging de bal
naast het doel. Dit betekende dus dat de ruststand 0-0 was.
De tweede helft was het spelbeeld bijna hetzelfde, in de loop van de tweede helft begon Kuinre steeds meer druk te
zetten en was het op zoek naar een doelpunt. Franck punterde bal van buiten de 16 richting het doel. Helaas voor
Kuinre ging de bal via het aluminium over de achterlijn. Dichterbij was de bal deze wedstrijd niet bij een doelpunt
geweest. Daarna een overtreding van Kuinre dat een vrije trap opleverde voor Scheerwolde, deze viel helaas in de
goal op een zeer ongelukkige manier. Er werd nog een slot offensief uitgeperst door Kuinre, helaas leverde dit geen
kansen meer op en zo was de uitslag 1-0 voor Scheerwolde.
Helaas een wedstrijd verloren waar veel meer inzat. Zonder de ziek Joop van den Berg speelde Kuinre uitstekend,
maar er zal gescoord moeten worden om een wedstrijd te winnen. Evert Meijer is verkozen tot Man of the Match
want hij speelde vandaag heel sterk en zijn progressie ten opzichte van de seizoenstart was vandaag duidelijk
zichtbaar. Het spel biedt veel perspectief voor de komende wedstrijd tegen IJhorst. Een sterke tegenstander die de
2e plaatst op de ranglijst bezet. Arnold wordt bedankt voor het vlaggen. En het publiek voor hun steun, wij hopen ze
volgende week tegen IJhorst weer te zien.
Uw reporter: Ruud van den Hengel
Radioverslag van de Leider: http://luister527.nl/mediatheek/audio/23477259/muziek-amp-sportinterviews/104580285/theunis-brandsma-wij-hadden-de-kansen-maar-maakten-het-niet-af?page=2

