Kuinre vergeet de wedstrijd op slot te gooien.
Na de overwinning van de vorige keer tegen Blankenham in de dijkderby staat er voor Kuinre de
thuiswedstrijd tegen DVSV op het programma. Dit is de eerste keer dat beide teams elkaar
ontmoeten dit jaar. Vooraf gezien wordt verwacht dat dit een redelijk gelijk opgaande wedstrijd zal
zijn tussen 2 teams die strijden voor de 7e plek op de ranglijst
Opstelling: Hans Bouma – Evert Meijer, Jan Aris Goed, Jan Bouma, Ruud van den Hengel – Patrick
Versluis, Mark Jonkers, Franck de Vries – Arnold Koole, Richard Groenestege en Mart Hendriksen
Wisselspelers: Johannes Kroes, Luuk Hendriksen en Jeffrey Uitbeyerse
Afwezig: Jan Mulder, Arjan Vogelaar, Rick Mulder, Bonne Sikma, Sander Pit, Rick Boerstra
In een lekker zonnetje werd er om 14.00 afgetrapt op sportpark Havendijk. De wedstrijd begon met
druk van Kuinre en al na 1 minuut schoot Richard Groenestege, vanuit een moeilijke hoek, de bal
tegen de buitenkant van de paal na een voorzet vanaf de linkerkant. DVSV liet veel ruimte achter de
laatste linie, hier lagen zeker mogelijkheden voor Kuinre, alleen dan moet de eindpass wel goed zijn.
En in de gevallen dat de eindpassen wel goed waren, liepen de voorhoedespelers van Kuinre een
aantal keer in buitenspelpositie. De eerste helft ging redelijk gelijk op en de grootste kans was voor
DVSV, een bal kwam beide paal maar werd naast geschoten. Op slag van rust was er nog een grote
mogelijkheid voor Kuinre, de bal kwam via Arnold Koole hard en laag voor de goal. Mart Hendriksen
kwam net een teenlengte tekort om de bal binnen te tikken. Dit betekende een ruststand van 0-0.
Kuinre begon sterk aan de tweede helft. In de 55e minuut scoorde Patrick Versluis, alleen de goal
werd discutabel afgekeurd wegens vermeend buitenspel. In de 60e minuut is er een knappe redding
van Hans Bouma na een knappe kopbal van de spits van DVSV. Na dit moment werd Kuinre steeds
gevaarlijker. Na een aantal goede eindpassen van met name Evert Meijer waren er kansen voor
Johannes, Mart en Patrick. Deze mogelijkheden werden helaas niet verzilverd. In de slotfase werd
Jeffrey Uitbeyerse in het veld gebracht als “Pinchhitter”, en het duurde niet lang voordat hij een
enorme kans kreeg, helaas ging deze bal naast de goal. Dit betekende dus helaas ook een 0-0
eindstand.
Kuinre voetbalde in de tweede helft uitstekend en was op zoek naar doelpunt. Helaas wordt er door
Kuinre te weinig gescoord en dit is terug te zien in de resultaten. Voetballend gezien speelt Kuinre
zeker niet onaardig Gerard Meijer wordt bedankt voor het vlaggen en het publiek voor hun steun, de
volgende wedstrijd die op het programma staat is tegen Giethoorn.
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