Als je zelf teveel kansen creëert voor je tegenstander, is het
moeilijk om te winnen.
Na de zeer matige wedstrijd van vorige week tegen Giethoorn, (3-0 verlies), stond vandaag de
uitwedstrijd tegen Uffelte op het programma. Uffelte staat op het moment op de 3e plaats en is bezig
met een goed seizoen. De thuiswedstrijd werd, ondanks het goede spel van Kuinre, helaas met 1-4
verloren.
Opstelling: Hans Bouma – Rick Boerstra, Ruud van den Hengel, Mark Jonkers, Evert Meijer – Franck
de Vries, Jan Bouma, Patrick Versluis, Richard Groenestege – Arnold Koole en Mart Hendriksen.
Wisselspelers: Jan Mulder, Johannes Kroes, Bonne Sikma en Jeffrey Uitbeijerse.
Afwezig: Jan Aris Goed, Arjan Vogelaar, Rick Mulder, Luuk Hendriksen en Sander Pit.
In het voorjaarszonnetje, die deze middag aanwezig was, werd er om 14.00 uur afgetrapt in Uffelte.
Kuinre wist dat het zeker geen makkelijke middag zou gaan worden, omdat Uffelte dit seizoen
beduidend beter aan het seizoen bezig is dan Kuinre. Echter houdt de ploeg van TrainerT Joop
vertrouwen in een goede afloop, omdat Uffelte vorige week punten heeft verspeeld tegen
Blankenham (0-0).
In het begin van de eerste helft werd al snel duidelijk dat Uffelte het tegenvallende resultaat van
vorige week in Blankenham weer wilde vergeten. Uffelte was vanaf de aftrap de bovenliggende partij
en had de meeste kansen. Kuinre miste, vooral in verdedigend opzicht, scherpte. Dit resulteerde in
de 20e minuut tot de eerste goal van de gastheren. Rick van Eeks kan vanuit een hoekschop, die een
metertje of 8 bij keeper Hans Bouma vandaan terecht kwam, vrij op doel koppen. Ongeveer 15
minuten na de eerste goal van de gastheren viel ook al de 2e goal binnen. Wederom door het
ontbreken van scherpte in de achterste linie van Kuinre kon Nick Molenman de 2-0 voor Uffelte
binnen tikken.
Na de rust is Evert Meijer achter gebleven in de kleedkamer en is vervangen door Jan Mulder. Kuinre
probeerde door middel van deze wissel vooral aanvallend meer te kunnen betekenen en hoopte het
Uffelte zo nog enigszins moeilijk te kunnen maken. Met deze wissel werd er ook van tactiek
veranderd, waar er in de eerste helft nog werd gespeeld in een 1-4-4-2 formatie, werd er in de
tweede helft gespeeld in een 1-4-3-3 formatie.
Deze tactische wissel pakte al snel goed uit, want na 10 minuten kon Mart Hendriksen, na een aanval
over verschillende schijven en op aangeven van Arnold Koole, de 2-1 binnen koppen. Door deze
aansluitingstreffer bleef Kuinre hopen op een goed resultaat. Echter kon Kuinre deze hoop al snel
weer opgeven, omdat de matige fluitende arbiter van vandaag, een paar minuten na de goal van
Kuinre een discutabele penalty aan Uffelte gaf. Max Huisman schoot deze penalty berispelijk tegen
de touwen en liet Hans Bouma kansloos. Na deze 3-1 en na de zeer discutabele rode kaart van Jan
Bouma (2 keer geel) begon Kuinre vooral tegen zichzelf te voetballen. Kuinre kreeg nog wel een
aantal grote kansen via Richard Groenestege en Bonne Sikma, maar het lukte niet om de bal in het
doel te krijgen. Ook een vrije trap van Jan Mulder, die richting de bovenhoek ging werd gepareerd
door de keeper van Uffelte.
In de 84e minuut verslikte Patrick Versluis zich aan de zijlijn in zijn tegenstander. Patrick verloor de
bal en zijn tegenstander, Wietse Kiers, kon rechtdoor naar het doel van Hans lopen en zo de bal in de

korte hoek binnen schuiven. Als er in de blessure tijd nogmaals een bal diep werd gespeeld door het
middenveld van Uffelte en Hans twijfelde of hij uit moest komen, was hij te laat en schoot tegen de
aanvaller van Uffelte aan, Hans was uitgespeeld en de doortocht naar het doel leek vrij voor de
aanvaller van Uffelte. Echter liet Rick Boerstra dit niet zomaar gebeuren en werkte de aanvaller naar
de grond. Rick kreeg hier zijn tweede gele kaart voor en mocht ook voor het laatste fluitsignaal de
kleedkamer al opzoeken. Kuinre stond dus nog met 9 man en kreeg nog een penalty tegen, die er in
werd geschoten door Rik Wever. Na deze benutte penalty werd de wedstrijd meteen afgefloten.
Eindstand: 5-1.
Uffelte was het grootste deel van de wedstrijd de bovenliggende partij en dus de terechte winnaar
van vandaag. De wedstrijd werd met name in de 2e helft, mede door de discutabele beslissingen van
de matig fluitende scheidsrechter, beslist. Robert-Jan wordt bedankt voor het vlaggen. En het publiek
voor hun steun, wij hopen ze volgende week weer te zien als Kuinre aantreedt voor de thuiswedstrijd
tegen Ulu Spor, het team dat al sinds de eerste competitiewedstrijd bovenaan de ranglijst staat.
Uw reporter: Sander Pit
Radioverslag van de TrainerT: http://luister527.nl/mediatheek/audio/23477259/muziek-amp-sportinterviews/107113413/joop-van-den-berg-het-was-een-zure-wedstrijd-met-een-verdiende-winnaar

