Na een jammerlijk gelijkspel tegen DOS ’63 staat de wedstrijd tegen koploper ULU SPOR op het
programma. De heenwedstrijd was een complete vernedering voor een zwaar gehavend Kuinre
destijds, het werd in de uitwedstrijd maar liefst 10-0 voor de Zwollenaren. Vandaag is er meer hoop
voor Kuinre aangezien er op gewoon gras wordt gespeeld en de selectie completer is dan de
heenwedstrijd.
Opstelling: Hans Bouma – Rick Boerstra, Jan Aris Goed, Mark Jonkers, Franck de Vries – Jan Bouma,
Jan Mulder, Johannes Kroes – Arnold Koole, Richard Groenestege en Mart Hendriksen
Wisselspelers: Ruud van den Hengel, Evert Meijer, Jeffrey Uitbeyerse
Afwezig: Patrick Versluis, Bonne Sikma, Arjan Vogelaar, Rick Mulder, Luuk Hendriksen en Sander Pit
In een heerlijk “zomeravondzonnetje” werd er om 18.45 afgetrapt op Sportpark Havendijk. De
bezoekers hadden het lastig met een strijdbaar Kuinre, in de openingsfase waren er niet heel veel
mogelijkheden voor ULU SPOR. Kuinre stond collectief sterk te voetballen. Maar helaas voor Kuinre
belandde een vrije trap van ULU SPOR op het hoofd van een mede speler. De bal werd binnengekopt
en dit was voor Kuinre een bittere pil. Een moment later kwam er een penalty voor ULU SPOR, dat de
scheidsrechter een penalty gaf was niet te begrijpen. Voordat er een overtreding werd gemaakt door
Kuinre had de scheidsrechter al een aantal keren moeten fluiten voor een vrije trap van Kuinre. Dit
werd echter niet gedaan en daardoor kwam ULU SPOR op een 0-2 voorsprong. Op slag van rust deed
Arnold namens Kuinre nog wat terug. Met een knal vanaf een meter of 30 schoot Arnold de bal
achter de doelman van ULU SPOR. Dit betekende een ruststand van 1-2.
De tweede helft viel er voor Kuinre nog zeker wat te halen. ULU SPOR was voetballend wel de betere
maar op een aantal mogelijkheden na, werden de bezoekers niet heel gevaarlijk, en als er gevaar
dreigde, greep keeper Hans Bouma handelend op. Ondertussen werd de wedstrijd harder en harder,
van beide kanten werden er overtredingen gemaakt, de scheidsrechter gaf aan Kuinre veel kaarten.
Waaronder een aantal die moeilijk te begrijpen waren, ULU SPOR werd meerdere keren gespaard
door de scheidsrechter. Het leek zelfs wel alsof de scheidsrechter angst had om een kaart te trekken
voor ULU SPOR, want er zaten een aantal hele stevige overtredingen bij die misschien wel over het
randje waren. Doordat Kuinre in de wedstrijd bleef, hield Kuinre hoop op een resultaat. En zo was er
voor Kuinre in de slotfase de kans voor Kuinre, helaas schoot Arnold de bal over. Dit betekende dus
een eindstand van 1-2.
Een wedstrijd waarin koploper ULU SPOR het zwaar had tegen Kuinre. Normaal gesproken ben je
tegen een tegenstander van dit kaliber kansloos aldus TrainerT Joop voorafgaand aan de wedstijd.
Maar door hard te werken zat er bijna een resultaat in voor Kuinre. André Woudsma wordt bedankt
voor zijn diensten als vlagger. Het publiek voor hun komst, en we hopen de volgende wedstijd tegen
Wapserveen weer op hun komst.
Uw reporter: Ruud van den Hengel
Radioverslag van de TrainerT: http://luister527.nl/mediatheek/audio/23477259/muziek-amp-sportinterviews/109464765/joop-van-den-berg-ulu-spor-had-het-heel-moeilijk-met-ons?page=3

