
Zondag 28 oktober 2018 stond de thuiswedstrijd tegen BEW uit Vledder op de planning. BEW is de 

competitie beter gestart dan Kuinre en staat voorafgaand aan deze wedstrijd op de derde plek, 

terwijl Kuinre genoegen moet nemen met de zevende plek. De laatste onderlinge ontmoetingen 

vonden plaats in het seizoen 2014/2015 waarin Kuinre knap 4 punten wist te pakken uit de twee 

confrontaties, iets wat toch vertrouwen moet geven voor vandaag. 

Opstelling: Hans Bouma – Patrick Versluis, Jan-Aris Goed, Mark Jonkers, Luuk Hendriksen – Patrick 

Paulusma, Franck de Vries, Mart Hendriksen – Arnold Koole, Richard Groenestege, Niek Hendriksen. 

Wissels: Jeffrey Uitbeijerse, Rick Mulder en Ruud van den Hengel. 

Afwezig: Jan Mulder, Robert-Jan Bouma, Sander Pit, Arjan Vogelaar en Rick Boerstra. 

Kuinre startte de wedstrijd vandaag met een krappe selectie door diverse blessures en schorsingen, 

dit leverde Patrick Paulusma zijn debuut op in het basiselftal. Het eerste half uur ging de wedstrijd 

eigenlijk op en neer met wat kleine speldprikjes uitgedeeld door Kuinre. BEW kreeg de grotere 

kansen maar Hans Bouma kon zijn op ploeg op de been houden. Totdat de 28ste minuut aanbrak, een 

communicatiefout tussen laatste man en keeper leidde tot de 0-1 voor BEW en een paar minuten 

later werd de 0-2 al binnengetikt toen er met een corner niet rekening werd gehouden met een 

inlopende speler richting eerste paal.  Zo sta je ineens met twee doelpunten achter door 

persoonlijke/communicatie fouten. In het restant van de eerste helft wist BEW zelfs nog uit te lopen 

naar een 0-4 voorsprong waardoor de wedstrijd gespeeld was. 

Ruststand: 0-4 

Voor Kuinre was het zaak om de tweede helft de schade beperkt te houden en geen extra 

schorsingen of blessures op te lopen. Trainer Joop gaf de spelers de opdracht mee om het hoofd leeg 

te maken en lekker te blijven voetballen om zo toch nog een goed gevoel aan de wedstrijd over te 

houden. Helaas liep dit toch anders, er bleven te veel persoonlijke fouten gemaakt worden en BEW 

strafte dit werkelijk waar altijd af. De ploeg uit Vledder bleef zo gretig om te scoren en liep daarom 

vrij eenvoudig uit naar een 0-8 voorsprong. Kuinre speelde iets beter de tweede helft, waarin Rick 

Mulder en Jeffrey Uitbeijerse nog invielen, maar wist geen potten te breken. 

Eindstand: 0-8 

Een uitslag die niemand van tevoren had verwacht. Ook BEW gaf na de wedstrijd aan dat ze veel 

meer verwacht hadden van Kuinre door de resultaten uit het verleden en de goede competitiestart. 

Dat je dan toch 8 doelpunten tegen krijgt is een blamage, helemaal met de rest van het seizoen in 

het achterhoofd, waar maar 7 tegentreffers werden geïncasseerd in 5 wedstrijden. Snel vergeten en 

op naar volgende wedstrijd. Deze staat 4 november op het programma in en tegen Uffelte. 

Grensrechter Ruud van den Hengel en het publiek worden weer bedankt voor vandaag! 

Uw Reporter: Rick Boerstra 

 

 



Radioverslag Joop: http://luister527.nl/mediatheek/audio/23477259/muziek-amp-sport-

interviews/132013905/joop-van-den-berg-de-wedstrijd-ging-tot-de-28e-minuut-op-en-neer 

 

Pupil van de week Jasmijn Thien: 
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