Wedstrijdverslag VV Kuinre – DOS '63 (30-04-2017)
Na het verlies van vorige week tegen Kraggenburg heeft Kuinre averij opgelopen in de strijd om de
4e plek. Hierdoor heeft Kuinre het niet meer in eigen hand. Maar met nog 3 wedstrijden voor de
boeg blijft Kuinre strijdbaar in het nu al historische seizoensresultaat, wat nog altijd hoger kan
uitvallen. Vandaag staat de lastige thuiswedstrijd tegen DOS'63 op het programma. Afgaande op
het resultaat en spelbeeld in de uitwedstrijd mag vandaag vuurwerk en strijd worden verwacht.
De uitwedstrijd was tevens het begin van het inmiddels successysteem van trainert Joop van den
Berg. De 1-4-4-2 formatie heeft Kuinre veel succes gebracht. Met een sterk opererende defensie,
een goed blok op het middenveld en de lopers op de zijkant is Kuinre inmiddels voor elke ploeg
een ware plaag en zijn ze voetballend een sterk collectief.
Vandaag hebben we ook een oude bekende weer op de bank zitten. Richard Versluis die door veel
blessureleed en het aanschaffen van een seizoenskaart van Feyenoord samen met Rowan
Kamman, het voetbal op een lager pitje heeft gezet. Door blessureleed binnen de selectie, een
schorsing voor Jan Mulder en een vrije week voor Feyenoord moest en kon Trainert Joop een
beroep op Richard doen.
De opstelling: Arjan Vogelaar – Rick Boerstra, Jan-Aris Goed, Mark Jonkers en Rick Mulder –
Sander Pit, Jan Bouma, Klaas Snijder en Franck de Vries – Johannes Kroes en Mart Hendriksen.
Wisselspelers: Mike Boerstra, Richard Versluis, Richard 'sjonnie' Greunestege en Jeffrey
Uitbeijerse.
Afwezig: Patrick Versluis, Arnold Koole, Bonne Sikma, Ruud van den Hengel, Jan Mulder, RobertJan Bouma en Hans Bouma.
Kuinre start ook vandaag weer in de 1-4-4-2 formatie
Kuinre startte slecht aan de wedstrijd. DOS zette veel druk en drong Kuinre terug op eigen helft.
Na 20 minuten wist DOS dit ook in de score uit te drukken. Na veel pressie dwongen ze laatste
man Jan-Aris Goed tot het maken van een fout. Hierdoor kon spits Dennis Gras 1 op 1 met de
keeper komen. Hij rondde koel en beheerst af. Hierna ging de knop om bij Kuinre. Met goed
voetbal en de lopers op de zijkanten wist Kuinre mogelijkheden te creeren. Enkele goede
voorzetten van Sander Pit wisten geen eindstation te vinden. In minuut 39 wist Kuinre uit een goed
ingebrachte vrije trap door Mark Jonkers de 1-1 op het scorebord te krijgen. Jan Bouma torende
boven iedereen uit en knikte raak.
Ruststand 1-1
Kuinre ging in de tweede helft verder waar het gebleven was. Er waren meerdere mogelijkheden.
Uiteindelijk kregen de mannen van trainert Joop van den Berg loon na werken. Een voorzet van
inmiddels 'cultheld' Johannes Kroes kwam bij de tweede paal terecht. Hier was het voor de goed
opgekomen Franck de Vries een ijskoud kunstje om de bal binnen te tikken. Het restant van de
wedstrijd bloedde zogeheten dood. Geen van beide ploegen maakte meer aansprake op een
doelpunt. Daardoor hield Kuinre gedecideerd de punten in eigen huis. Invalbeurten waren er nog
voor Mike Boerstra, Richard Versluis en Richard 'sjonnie' Greunestege. Zij kwamen respectievelijk
Johannes Kroes, Rick Mulder en Mart Hendriksen vervangen.
Eindstand 2-1
Een keurige en verdiende overwinning voor de mannen van VV Kuinre. Hierdoor blijven ze in de
race voor plek 4. Man of the match vandaag was Franck de Vries. De matchwinner was ook in
defensief opzicht een plaag voor de opponent. Synergie heerst binnen de selectie en dat komt op
het veld tot uitstraling. Met nog 2 wedstrijden voor de boeg kan de selectie van VV Kuinre zomaar
boven de 40 punten uitkomen. Er zal weer scherp getraind worden en de koppen staan dan zeker

de goede kant op.
Volgende week staat de uitwedstrijd tegen Uffelte op het programma. Een directe concurrent in de
strijd om plek 4. De thuiswedstrijd leverde een verdiende 3-0 overwinning op voor de mannen van
trainert Joop van den Berg.
Wij willen DOS'63 succes wensen met het laatste restant van de competitie. Andre Woudsma
vlagde weer een sterke wedstrijd vandaag. Volgende week hopen we massaal op de steun van
meegereisd publiek. Dit zal het moraal van de mannen een zekere boost geven. Tot dan!
Uw reporter: Rick Mulder
Luister ook terug naar het interview met trainert Joop van den Berg:
http://luister527.nl/audio/50963298/joop-van-den-berg-drie-dikke-vette-punten

