Op Hemelvaartsdag werd er om 14.00 uur afgetrapt op sportpark Havendijk in Kuinre. Vandaag stond
er een inhaalwedstrijd op het programma, dit keer de wedstrijd tussen Kuinre en Giethoorn. In de
vorige ontmoeting tussen deze 2 ploegen, was er maar 1 team die deze wedstrijd de dienst
uitmaakte. De mannen uit Kuinre waren deze middag kansloos, de wedstrijd werd dan ook met 3-0
verloren. Uit de laatste seizoenen is echter gebleken dat Kuinre het altijd lastig heeft wanneer het op
bezoek gaat naar Giethoorn, maar dat het in de thuiswedstrijd over het algemeen de bovenliggende
partij is tegen de mannen uit Giethoorn.
Opstelling: Hans Bouma - Luuk Hendriksen, Jan-Aris Goed, Jan Bouma, Ruud van den Hengel –
Johannes Kroes, Mark Jonkers, Jan Mulder – Arnold Koole, Richard Groenestege, Mart Hendriksen.
Wisselspelers: Niek Hendriksen, Rick Mulder, Erik Mulder.
Afwezig: Bonne Sikma, Arjan Vogelaar, Rick Boerstra, Jeffrey Uitbeijerse, Evert Meijer, Patrick
Versluis, Franck de Vries, Sander Pit.
Na een teleurstellend gelijkspel tegen DVSV, waarin Kuinre duidelijk de bovenliggende partij was,
maar dit niet kon afdrukken in doelpunten, stond voor vandaag de wedstrijd tegen Giethoorn op het
programma. Giethoorn is een fysiek sterke ploeg, die vooral in de thuiswedstrijden erg sterk is.
Kortom, voor Kuinre moet het vandaag mogelijk zijn om een goed resultaat te behalen. Echter moest
er dan wel een groot verschil zitten in de afronding vergeleken met afgelopen zondag.
In een gelijk opgaande eerste helft waren er voor beide teams kansen die zomaar een voorsprong
konden opleveren. Echter lukte het beide teams niet om een bal tegen de touwen te schieten. Kans
op kans werd gemist, totdat Kuinre in de 42e minuut net buiten het strafschopgebied een vrije trap
kreeg. Mark Jonkers ging achter de bal staan en schoot deze behendig onder de muur door, een
technisch goede vrije trap leidde tot een 1-0 voorsprong voor Kuinre.
Ruststand: 1-0.
Kuinre vervolgde in de tweede helft het goede spelbeeld van de eerste helft, er werden wederom
genoeg kansen gecreëerd door de mannen uit Kuinre, alleen leidden ook deze pogingen niet tot een
doelpunt. Totdat in de 55e minuut Rick Mulder en Niek Hendriksen in het veld kwamen voor Ruud
van den Hengel en Mart Hendriksen. Niek Hendriksen stond nog maar koud in het veld toen Kuinre
een corner kreeg, deze werd genomen door Johannes Kroes en uitgerekend Niek Hendriksen kon
deze bal inkoppen. 2-0. Toen begon de doelpuntentrein van Kuinre te draaien, kans op kans was raak
en zo kon Kuinre snel uitlopen op Giethoorn. In de 63e minuut kwam de bal, na een goede actie van
Niek, bij Richard Groenestege terecht. Richard kon de bal doortikken naar Arnold Koole, die een
mooie dribbel in huis had en uiteindelijk de bal keihard in de korte hoek tegen de touwen kon
werken. 3-0. Door geblunder van de keeper van Giethoorn, die de bal niet onder controle had na een
goed afstandsschot van Arnold Koole, kon Niek Hendriksen, die zeer attent reageerde, in de 65e de
4-0 binnen tikken. Je zou denken dat het nu wel eens afgelopen zou zijn met het doelpuntenfestijn
van Kuinre, niets was minder waar. Om de score nog iets uit te breiden, was daar in de 70e minuut
Richard Groenestege die met een prachtig boogballetje de keeper kansloos liet. 5-0!!
De wedstrijd was al lang beslist, maar Giethoorn wist nog wel een smetje op deze mooie middag aan
te brengen. In de slotminuten wist Giethoorn nog een keer te scoren, wat er dus voor zorgde dat
Kuinre de wedstrijd niet kon afsluiten zonder tegendoelpunt.

Eindstand: 5-1.
Een uitslag die niemand van tevoren had verwacht. Daarentegen was deze overwinning meer dan
welkom voor de mannen uit Kuinre.
Eric Vogelaar wordt vandaag bedankt voor zijn diensten als grensrechter en het publiek voor zijn
steun. Aankomende zondag staat de uitwedstrijd tegen Vilsteren op het programma.
Uw reporter: Sander Pit.
Radioverslag van de TrainerT: http://luister527.nl/mediatheek/audio/23477259/muziek-amp-sportinterviews/111937155/joop-van-den-berg-het-leek-wel-alsof-ze-gouden-schoenen-haddenaangetrokken?page=4

