Zondag 25 november stond de altijd lastige uitwedstrijd tegen Vilsteren op het programma. Vilsteren
speelt op kunstgras en dit is iets wat de mannen uit Kuinre normaal gesproken niet ligt. De wedstrijd
is in de historie nog maar twee keer gespeeld. Vilsteren wist deze partijen overtuigend te winnen
met 6-3 en 7-2.
Opstelling: Hans Bouma – Franck de Vries, Jan Aris Goed, Mark Jonkers, Mart Hendriksen – Richard
Groenestege, Coen van den Hengel, Patrick Paulusma, Niek Hendriksen – Robert Jan Bouma,
Johannes Kroes.
Wissels: Jeffrey Uitbeijerse, Twan de Vries en Theunis Brandsma.
Afwezig: Arnold Koole, Ruud van den Hengel, Patrick Versluis, Luuk Hendriksen, Arjan Vogelaar, Rick
Mulder, Jan Mulder, Sander Pit en Rick Boerstra.
Kuinre verscheen wederom met een gehavende selectie aan de aftrap, door een aantal blessures is
de selectie verder uitgedund zeker tot aan de winterstop. Nog geen minuut na de aftrap kreeg
Vilsteren een corner mee, deze werd voor het doel geslingerd en binnengekopt door Niels Noordman
die volledig vrij stond. Kuinre had de organisatie duidelijk niet op orde en langs de lijn werd alweer
gevreesd voor een flink pak slaag. Na de 1-0 bleef Vilsteren veelal in balbezit en vertoonde het beste
spel maar daarentegen wist Kuinre de beste kansen te creëren. Na een eindpass van Johannes Kroes
schoot Robert Jan oog in oog met de keeper hoog over en niet veel later weer een kans voor Robert
Jan die ditmaal door Niek Hendriksen voor de keeper werd gezet. De scherpte ontbrak en de
gelijkmaker bleef dus uit. De laatste noemenswaardige kans van de eerste helft was ook voor Kuinre.
Richard Groenestege wist met een steekballetje Patrick Paulusma voor de keeper te zetten maar
helaas was de aanname niet voldoende om te kunnen leiden tot een goed schot.
Ruststand: 1-0
Al snel in de tweede helft paste trainer Joop een dubbele wissel toe. Twan en Jeffrey kwamen het
middenveld versterken en Niek schoof door naar voren zodat Kuinre speelde met 2 razendsnelle
spitsen. Het spelbeeld veranderde echter niet veel. Vilsteren bleef het spel bepalen en wist veel
aanvallen op te zetten via hun opkomende rechtsback. Op een aantal corners na leidde dit niet tot
extreem veel gevaar. In de 70ste minuut kreeg Kuinre een corner mee. Mark Jonkers werd op het
laatst moment nog mee naar voren gestuurd en kopte de bal snoeihard binnen bij de tweede paal,
een onhoudbare bal voor de keeper 1-1. Kuinre had eindelijk de goal te pakken en zette extra aan om
zelfs de drie punten mee naar huis te nemen. Dit leidde in de 80ste minuut tot een grote kans voor
Jeffrey Uitbeijerse. Niek Hendriksen legde de bal terug op randje zestien meter maar Jeffrey schoof
de bal over met zijn linkerbeen. In de laatste minuten van de wedstrijd was het billenknijpen. Het
doelpunt kon aan beide kanten nog zomaar vallen. Deze aantal kleine momentjes werden niet
omgezet in doelpunten dus uiteindelijk een gelijkspel.
Eindstand: 1-1
Trainer Joop bestempelde het als een bonuspunt voor Kuinre. Op basis van kansen zeker een
verdiend punt, maar wie had van tevoren verwacht punten te pakken op het kunstgras in Vilsteren.

Zo zie je weer dat Kuinre in welke samenstelling dan ook resultaat kan behalen. Coen van den Hengel
stond vandaag voor het eerst in de basis en heeft 90 minuten uitstekend gevoetbald. De andere
spelers van het tweede elftal Twan de Vries en Johannes Kroes hebben ook laten zien dat ze prima
mee kunnen voetballen. Theunis Brandsma was de grensrechter vandaag en wordt hiervoor bedankt,
net als het publiek dat weer helemaal was meegereisd.
Volgende week staat de thuiswedstrijd tegen Wapserveen op het programma, gevolgd door een
uitwedstrijd tegen Hoonhorst en een thuiswedstrijd tegen Willemsoord. In deze wedstrijden zullen
nog de nodige punten gepakt moeten worden om de eerste seizoenshelft met een goed gevoel af te
sluiten.
Uw reporter: Rick Boerstra
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