
Vandaag staat de volgende uitwedstrijd op het programma in en tegen Scheerwolde, waarin Kuinre 

de ijzersterke reeks van winstpartijen kan voorzetten. Als we de statistieken erbij pakken kan deze 

wedstrijd alle kanten op, de nummer 9 en 10 van de ranglijst tegen elkaar en de afgelopen twee jaar 

wisten beide ploegen een aantal keer van elkaar te winnen. De thuiswedstrijd dit seizoen werd onder 

toeziend oog van RTV Oost gewonnen met 4-1. 

Kuinre startte vandaag in een iets gewijzigde opstelling, Hans Bouma en Franck de Vries genieten van 

hun vakantie en de in topvorm verkerende Patrick Paulusma is niet fit genoeg om te spelen 

Opstelling: Jeffrey Uitbeijerse – Luuk Hendriksen, Jan-Aris Goed, Mark Jonkers, Patrick Versluis – Niek 

Hendriksen, Ruud van den Hengel, Jan Mulder, Mart Hendriksen – Richard Groenestege en Robert-

Jan Bouma. 

Wissels: Coen van den Hengel, Johannes Kroes en Arjan Vogelaar. 

Afwezig: Arnold Koole, Hans Bouma, Franck de Vries, Rick Mulder, Patrick Paulusma, Sander Pit en 

Rick Boerstra. 

Onder toeziend oog van scheidsrechter Drost werd er om 14:00 afgetrapt. Scheerwolde kreeg in de 

eerste minuten al een enorme kans via spits Danny Potkamp maar deze werd naast het doel 

geschoten. Kuinre startte niet scherp aan de wedstrijd dus het was Scheerwolde met het balbezit en 

Kuinre die achterover hing. In de 22ste minuut dan slordig balbezit van Scheerwolde op hun eigen 

helft. Jan Mulder kon de bal onderscheppen en gaf deze diep op de spurtende Robert Jan. De keeper 

van Scheerwolde aarzelde en Robert Jan kon deze kans in de 1 op 1 gemakkelijk afmaken in de korte 

hoek 0-1. Vervolgens in de 38ste minuut een vrije trap voor Kuinre rond de middellijn. Mark Jonkers 

slingerde bal in het 16-meter gebied in en de enige die reageerde was Mart Hendriksen. De doelman 

van Scheerwolde bleef ook staan waardoor Mart gemakkelijk de 0-2 binnen kon koppen.  

Ruststand: 0-2 

In de rust bleef de moegestreden Luuk Hendriksen achter in de kleedkamer en kwam Coen van den 

Hengel hem vervangen. Voor Kuinre was het zaak om de voorsprong in stand te houden en op zoek 

de gaan naar de beslissende 0-3. Helaas ging dit na enkele minuten al fout. In de 50ste minuut 

balverlies van Ruud van den Hengel waardoor Scheerwolde een aanval opzette. Eenmaal 

aangekomen in het strafschop gebied stapte laatste man Jan-Aris Goed in en de Scheerwolde 

aanvaller liet zich slim over het been vallen. Scheidsrechter Drost twijfelde niet en legde de bal op de 

stip. Eric Schuring liet deze kans niet liggen en schoot de bal keihard binnen, keeper Jeffrey 

Uitbeijerse zat nog in de goede hoek maar de bal was onhoudbaar 1-2. Deze snelle goal na rust gaf 

Scheerwolde het geloof in een goed resultaat terug en dat was meteen zichtbaar, Kuinre kwam er 

niet meer aan te pas en moest in de verdedigende stellingen. Scheerwolde bleef gas geven en wist 

een groot aantal schoten te lossen maar deze waren allemaal prooi voor Jeffrey Uitbeijerse of vlogen 

meters naast. Kuinre wist op 2 speldenprikjes na helemaal niets te creeren de tweede helft, de 

broers Niek en Mart Hendriksen zagen hun inzet nog gered worden door de doelman van 

Scheerwolde. In de laatste minuten van de wedstrijd nog een aantal gevaarlijke corners voor 

Scheerwolde maar dit leverde geen resultaat op. 

Eindstand: 1-2 

Kortom een zwaar bevochten overwinning en Scheerwolde had zeker meer verdiend. Qua spel was 

dit zeker één van de slechtste wedstrijden van het seizoen maar aan inzet en vechtlust geen gebrek. 

Zo laat Kuinre toch weer zien hoe sterk het kan verdedigen in het collectief en trekt de wedstrijd over 



de streep. De strateeg op het middenveld, Jan Mulder, werd na wedstrijd gekozen tot man of the 

match door de TrainerT. Patrick Paulusma vlagde vandaag en deed dit foutloos waarvoor dank.  

Volgende week staat de thuiswedstrijd tegen Willemsoord op het programma. Hier kan Kuinre de 

ongeslagen reeks in 2019 voortzetten maar dit zal zeker niet gemakkelijk worden. Op basis van de 

ranglijst moeten het weer 3 punten worden, maar het verleden leert dat Kuinre het altijd moeilijk 

heeft tegen lagere ploegen. Het publiek was vandaag ook weer top en in grote getale aanwezig, we 

hopen jullie zondag allemaal weer te zien! 

Uw Reporter: Rick Boerstra 

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

interviews/143998970/joop-van-den-bergalles-kan-op-dit-moment 

 


