Na het uitstekende veldspel tegen Scheerwolde maar een teleurstellende uitslag (1-0), stond de wedstrijd tegen
IJhorst op het programma. IJhorst staat momenteel verdienstelijk tweede achter Ulu Spor. De heenwedstrijd werd er
met 3-1 verloren, een prima wedstrijd alleen het resultaat was zoals vaak dit seizoen teleurstellend. Vandaag wordt
er geprobeerd om een beter resultaat uit het vuur te slepen. Dit zal moeten gaan gebeuren zonder vele
geblesseerden en zieken, maar met de rentree van Klaas ‘Wooden’ Snijder. Klaas speelt momenteel in het derde
elftal, zij waren vrij en dit bood voor TrainerT Joop de kans om het gemis van velen op te vangen met Klaas.
Opstelling: Hans Bouma – Rick Boerstra, Ruud van den Hengel, Klaas Snijder, Franck de Vries – Johannes Kroes, Mark
Jonkers, Patrick Versluis – Bonne Sikma, Niek Hendriksen en Mart Hendriksen
Wisselspelers: Jan Bouma, Richard Groenestege, Jeffrey Uitbeyerse en Luuk Hendriksen
Afwezig: Jan Aris Goed, Evert Meijer, Sander Pit, Jan Mulder, Arnold Koole, Arjan Vogelaar, Rick Mulder en Arjan
Vogelaar
In een felle zon en een ijskoude oosterwind werd er om 14.00 afgetrapt. Kuinre wist dat er vandaag een lastige
opgave was om een resultaat te boeken tegen IJhorst. In de eerste helft had Kuinre het zwaar en kwam het moeilijk
van de eigen helft af. De reden was het voetballend overwicht van IJhorst en een strenge tegenwind waardoor de bal
moeilijk weggewerkt kon worden. Ook voor IJhorst was de harde meewind geen gemakkelijke factor om kansen te
creëren. Veel hoge ballen waaide ver door waardoor er veel ballen over de achterlijn gingen. Kuinre hield
verdienstelijk stand en lijkt op weg te gaan na een 0-0 ruststand nadat IJhorst een aantal mogelijkheden heeft gehad.
Tot plots één van de rappe aanvallers van IJhorst ontsnapt aan de verdediging van Kuinre. Maar keeper Hans Bouma
maakte in twee instanties deze behoorlijke kans onschadelijk. Zo was er voor Kuinre de 0-0 ruststand en wist het dat
het de tweede helft met de wind in de rug kon spelen.
In de tweede helft kon Kuinre mede door de meewind iets meer naar voren spelen. Het zette meer druk op de helft
van IJhorst en zij kwamen er bij vlagen moeilijk uit. Na een aantal kansen van IJhorst kwam Kuinre er gevaarlijk uit via
Klaas Snijder. Na de bal te onderscheppen stak hij het veld over en kwam in het zestienmetergebied. Hij zette de
diagonaal de bal hard en laag voor op Mart Hendriksen die net niet bij de bal kon, de voorzet ging echter nog
gevaarlijk dicht langs de goal. Dit was de grootste kans voor Kuinre en hier waren we dichtbij een voorsprong, nadat
IJhorst dat eerder al een keer was geweest. In de slotfase probeerde IJhorst nog wel aan te zetten, maar zonder het
creëren van echt gevaarlijke kansen. De eindstand was dus 0-0.
Een resultaat waar TrainerT Joop uitstekend over te spreken was en vooraf uiteraard voor had getekend. Geheel uit
de lucht komt deze uitslag echter niet vallen. De laatste weken werd er in een aantal oefenwedstrijden al uitstekend
spel getoond. Ook in de competitiewedstrijden na de winterstop was dit zichtbaar. Dit geeft het vertrouwen voor
een goede tweede seizoenshelft en TrainerT Joop hoopt dat er voor Kuinre nog een mooie plek op de ranglijst in het
vat zit. Gerard Meijer was vandaag de grensrechter en heeft een uitstekende wedstrijd gevlagd. Het publiek dat
vandaag is komen opdagen in de ijzige kou wordt bedankt voor hun steun in deze lastige wedstrijd. Volgende week
staat voor Kuinre de altijd lastige uitwedstrijd tegen Giethoorn op het programma, vele tegenstanders zijn hier al
gesneuveld en Kuinre heeft er de afgelopen jaren geen resultaat weten te behalen.

Uw reporter: Ruud van den Hengel
Radioverslag van de TrainerT: http://luister527.nl/mediatheek/audio/23477259/muziek-amp-sportinterviews/105465888/joop-van-den-berg-dit-team-is-collectief-heel-sterk?page=1

