VV Kuinre mocht zondag 7 oktober als koploper aantreden op Sportpark Havendijk tegen DieverWapse. Kuinre is het seizoen uitstekend gestart met 6 punten uit 2 wedstrijden, Diever-Wapse wist
daarentegen nog geen enkel punt te pakken (verlies tegen Uffelte en Old Forward). De laatste
onderlinge confrontatie was in het seizoen 2015/2016 waarbij Kuinre met een 3-0 nederlaag naar
huis werd gestuurd.
Kuinre startte met de volgende elf:
Hans Bouma – Franck de Vries, Jan-Aris Goed, Mark Jonkers, Patrick Versluis – Ruud van den Hengel,
Jan Mulder, Mart Hendriksen – Robert-Jan Bouma, Richard Groenestege, Niek Hendriksen.
Wissels: Arnold Koole, Rick Mulder en Jeffrey Uitbeijerse.
Afwezig: Arjan Vogelaar, Patrick Paulusma, Luuk Hendriksen, Sander Pit en Rick Boerstra.
De eerste helft van de wedstrijd bestond niet uit veel spectaculaire momenten. Kuinre was de betere
ploeg en wist een aantal kleine kansjes te creëren. De grootste kans kwam op naam van Niek
Hendriksen en hier had Kuinre ook zeker op een 0-1 voorsprong moeten komen, maar helaas kopte
Niek de bal naast het doel van Diever-Wapse.
Begin tweede helft werd Arnold Koole in de ploeg gebracht aan Kuinre zijde en Diever-Wapse koos er
even later voor om maar liefst 3 wissels in 1 keer toe te passen, een opmerkelijke keuze van de
trainer. Niet veel later werd wel duidelijk waarom er gewisseld was, Diever-Wapse was
overgeschakeld naar een ander systeem en had overduidelijk het initiatief van Kuinre overgenomen.
Toch was de eerste grote kans voor Kuinre, bij een corner werd de bal teruggelegd op Patrick Versluis
die kon uithalen alleen het schot werd geblokt. Even later nog een grote kans voor Arnold Koole die
een voorzet op maat naast het doel wist te koppen. De twee beste kansen voor Diever-Wapse
werden allebei gestuit door keeper Hans Bouma. Een omhaal werd via de lat overgetikt en een schot
bij de eerste paal werd naast gewerkt door zijn hele hebben en houwen in de strijd te gooien. Het
laatste opmerkelijke feit van deze wedstrijd kwam op naam van scheidsrechter Strampel die besloot
dat het na 43 minuten wel mooi was geweest terwijl de wedstrijd toch zeker 5 minuten had
stilgelegen.
Uiteindelijk dus een teleurstellende, maar wel terechte 0-0 uitslag. Kuinre was de betere ploeg de
eerste helft en heeft kansen gehad om de 3 punten weg te pikken, maar op basis van de tweede helft
toch een verdiend punt voor Diever-Wapse.
Na 3 speelronden staat Kuinre met 7 punten in de kopgroep van de 5de Klasse A samen met
Hoonhorst, Old Forward en BEW. Volgende week de uitwedstrijd tegen Blankenham waar verder
gestreden zal worden voor een mogelijke eerste periodetitel, iets waar van tevoren alleen maar van
gedroomd kon worden. Wij bedanken Gerardus Bos voor zijn uitstekende vlagwerk en het aanwezige
publiek weer voor hun steun. We hopen jullie volgende week om 14:00 weer te zien bij de derby in
Blankenham.
Uw reporter: Rick Boerstra
Radioverslag met Joop: http://luister527.nl/mediatheek/audio/23477259/muziek-amp-sportinterviews/128923173/joop-van-den-berg-diever-wapse-verdient-hier-een-punt

