
Wedstrijdverslag SC Balkbrug – VV Kuinre (19-2-2017) 
 
Na de afgelasting van vorige week, stond vandaag de wedstrijd tegen nummer 
twee Balkbrug op het programma. Balkbrug wil het gat met De Blesse niet verder 
op laten lopen, waardoor Kuinre een zware middag tegemoet gaat. Daarnaast kan 
Trainert Joop niet beschikken over enkele basiskrachten. Hans Bouma en Sander 
Pit zijn beiden niet aanwezig i.v.m. vakantie. Daarom is vandaag Rene Woudsma 
mee vanuit ons 3e elftal. 
 
Bij aankomst op het sportpark kreeg Trainert Joop de mededeling dat de wedstrijd 
zou worden gespeeld op kunstgras. Dit terwijl het grasveld prima bespeelbaar leek. 
De Trainert ging hierop met succes in protest, waardoor de wedstrijd op gewoon 
gras kon worden gespeeld. 
 
De opstelling: Franck de Vries – Rick Boerstra, Jan-Aris Goed, Mark Jonkers en 
Patrick Versluis – Johannes Kroes, Jan Bouma, Klaas Snijder en Jan Mulder – Mart  
Hendriksen en Arnold Koole. 
 
Wisselspelers: Richard Greunestege, Ruud van den Hengel en Rene Woudsma. 
 
Afwezig: Richard Versluis, Hans Bouma, Sander Pit, Robert-Jan Bouma, Bonne 
Sikma en Rick Mulder. 
 
Kuinre startte vandaag weer in de 1-4-4-2 formatie. 
 
Het eerste kwartier gaven beide ploegen weinig kansen weg. Kuinre had de 
organisatie achterin goed staan. En waar het nodig was, bracht Franck de Vries 
redding die Hans Bouma vandaag verving in de goal. Kuinre wilde niet met 
dezelfde cijfers worden afgedroogd zoals in de thuiswedstrijd. Maar daarnaast 
kwam Kuinre er moeilijk uit. Balkbrug had zelf de organisatie ook goed staan. Mart 
Hendriksen en Arnold Koole kwamen er niet aan te pas en konden geen bedreiging 
vormen voor de goal. Balkbrug liet zien over veel snelheid te beschikken op de 
zijkanten en kwam er een paar gevaarlijk uit, maar tot grote kansen leidde het niet. 
De toeschouwers in Balkbrug werden niet getrakteerd op een mooie pot voetbal. 
In de 41e minuut kwam de voorsprong voor Balkbrug er dan toch. Een voorzet werd 
randje zestien geplaatst. Glenn Marsman van Balkbrug sprong hoog boven z'n man 
uit en plaatste de bal keihard met de kop in de bovenhoek. Een goal zoals Marco 
van Basten in z'n beste dagen maakte. Deze goal verdiende zelfs het applaus van 
Trainert Joop. 
 
Ruststand 1-0 
 
Het spelbeeld veranderde niet in de tweede helft. De strijd werd voornamelijk op 
het middenveld gestreden. Duels werden hard gestreden en beiden ploegen 
kwamen amper voor de goal. Trainert Joop, die in de rust een ingeving in z'n brein 
kreeg, bracht een nieuw strijdplan ten toneel. Dit wel met goedkeuring van de 
scheidsrechter.  
 



Ruud van den Hengel verving Rick Boerstra. Tijdens deze wissel vond er ook een 
wisseling binnen de krijtlijnen plaats. Franck de Vries gaf de keepershandschoenen 
aan Jan Mulder. Trainert Joop hoopte zo verwarring te veroorzaken bij Balkbrug. 
Jan liet zien over katachtige reflexen te beschikken, waardoor Kuinre nog altijd 
mocht hopen. Franck voetbalde de wedstrijd verder op het middenveld. De 
wedstrijd kwam moeilijk tot leven. Trainert Joop bracht ook z'n laatste twee wissels, 
Richard Greunestege en Rene Woudsma, binnen de lijnen. Franck de Vries kopte 
nog een inzet van Balkbrug van de lijn en Kuinre wist aan de andere er nog een 
keer gevaarlijk uit te komen. Een voorzet werd van richting veranderd door Arnold 
Koole, die zijn inzet uiteen zag spatten op de paal. Het was het laatste wapenfeit 
van de mannen uit Kuinre. 
 
Eindstand 1-0 
 
Ondanks het spelbeeld de gehele wedstrijd was de overwinning voor Balkbrug toch 
verdiend. Maar mocht de uitslag 1-1 zijn geweest, was dat ook verdiend geweest. 
Kuinre heeft ook vandaag weer laten zien dat het ondanks de nederlaag, nog 
steeds in een flow zit.  
 
Man of the Match aan Kuinre kant was vandaag Jan Mulder. Als veldspeler speelde  
hij een prima wedstrijd. Vervolgens liet hij zijn keepers kwaliteiten ook nog zien, 
waardoor hij altijd van grote waarde is voor Trainert Joop. Een jongen waar 
hij ,ondanks zijn clubvoorkeur, niet om heen kan. 
 
Onze dank gaat weer uit aan onze supporters die de lange reis naar Balkbrug 
hebben afgelegd. Rick Mulder was vandaag onze vlagger annex leider. Hij bleef 
foutloos in deze rol. Daarnaast ook dank aan Rene Woudsma, die nog een prima 
invalbeurt maakte. 
 
Volgende week staat de inhaalwedstrijd tegen De Blesse op het programma. Laten 
we de goede lijn voort zetten en De Blesse het vuur aan de schenen leggen aan de 
Havendijk. Wij hopen allemaal op uw komst om de mannen naar een stunt te 
supporteren. 
 
Uw reporter: Rick Mulder 


