
Wedstrijdverslag VV Kuinre – DVSV 

Na de deceptie van vorige week stond vandaag het duel tegen DVSV, oftewel gewoon Darp in de 
volksmond, op het programma. Darp keert de laatste weken in grootste vorm met 9 punten uit 3 
wedstrijden. Daardoor heeft Darp de aansluiting met de middenmoot weer gevonden. Het verschil 
met Kuinre is nog maar drie punten waardoor we vandaag spreken van een heuse '6 punten 
wedstrijd'. Door diverse schorsingen aan Kuinre kant was trainert Joop van den Berg wederom 
genoodzaakt om weer eens dieper in z'n brein te graven. Joop is daarom afgelopen week vaak 
langs de waterkant gespot om even helemaal 'zen' te worden. Vandaag is uit ons 3e elftal Rene 
Woudsma mee en vanuit de A-jeugd is Luuk Hendriksen aangesloten. Vandaag hebben we ook 
weer een pupil v/d week. Stefan Dedden mocht even aan het grote werk bij het eerste elftal ruiken
en is een talent voor later. 

Ook zijn er vandaag twee mensen van 'de Stentor' gesignaleerd aan de Havendijk. Er wordt een 
heus artikel omtrent onze trainert gemaakt. Joop begint volgend seizoen aan zijn 8e jaargang bij VV
Kuinre en dit was dus reden voor de regionale courant om eens dieper in te gaan op de persoon 
Joop van den Berg.

De opstelling: Arjan Vogelaar – Ruud van den Hengel, Jan-Aris Goed, Mark Jonkers en Patrick 
Versluis – Sander Pit, Klaas Snijder, Richard 'sjonnie' Greunestege en Jan Mulder – Johannes Kroes 
en Mart Hendriksen.

Wisselspelers: Robert-Jan Bouma, Rene Woudsma en Luuk Hendriksen.

Afwezig: Arnold Koole, Jan Bouma, Rick Mulder, Bonne Sikma, Hans Bouma, Richard Versluis, 
Franck de Vries en Rick Boerstra.

Kuinre start vandaag weer in de 1-4-4-2 formatie.

Kuinre begon furieus aan de wedstrijd. De mannen van Joop van den Berg waren zelfverzekerd om 
de deceptie van vorige week weg te spelen. Darp werd gelijk onder druk gezet en Kuinre ging op 
zoek naar de openingstreffer. Kuinre dicteerde maar echte kansen werden niet gecreëerd. Darp 
wist na een kwartier wat meer onder de druk van Kuinre uit te voetballen. Een verdwaald 
zondagschot van Darp belandde op de lat. Een eenzijdig spelbeeld in de eerste helft, waarna er na 
45 minuten ook terecht met 0-0 werd gepauzeerd.

Ruststand 0-0

De mannen van Kuinre waren vastbesloten om de klus te klaren in de tweede helft. Wat volgde 
was eenrichtingsverkeer. Een sterk collectief gaf niks meer weg en was voetballend de 
bovenliggende partij. Waar Darp in moeilijke tijden hoopt op de diensten van Sander Leffers, werd 
hij vandaag niet bereikt. Patrick Versluis, vandaag in opperbeste doen, speelde zeer sterk en had 
Leffers spreekwoordelijk gezegd in de broekzak. Jan Mulder en Sander Pit waren vandaag erg 
aanwezig met hun passeeracties en snelheid. Echt een last voor de defensie van Darp. Na een uur 
spelen volgde er een aanval uit het boekje. De achterlijn werd gehaald en de bal werd 
voorgegeven. De keeper van Darp kon de inzet van Richard 'sjonnie' Greunestege nog keren, maar 
in tweede instantie belandde de bal bij Jan Mulder die vanaf de 16-meter heerlijk uithaalde en de 
1-0 op het scorebord bracht. Robert-Jan Bouma verving kort hierop de moegestreden 
Greunestege. Wat volgde was voetballes voor Darp. Met een hoofdrol voor Jan Mulder. Met de ene



na de andere passeeractie was hij vandaag de beste man op het veld. Wat Kuinre alleen naliet was 
dat de wedstrijd niet in het slot werd gegooid. Maar een verwacht slotoffensief van Darp bleef uit. 
Diep in de tweede helft volgde een vrije trap net op de helft van Darp voor Kuinre. Mark Jonkers 
schoot de bal geweldig voor. De bal werd door niemand aangeraakt en belandde dus zomaar in de 
goal. Vreugde bij Kuinre, maar de grensrechter van Darp zag buitenspel in de vermeende 
speldeelname van de inmiddels ingevallen Rene Woudsma. Een onterechte beslissing die zeker 
door de eigen interpretatie van de scheidsrechter anders beoordeeld had moeten worden. Om de 
tijd te rekken gaf de technische staf van trainert Joop het advies om de laatste wissel binnen de 
lijnen te brengen. Luuk Hendriksen mocht dus zo zijn debuut maken. Ondanks dat het maar kort 
was, was Luuk 'zo trots als een zwaan'. De wedstrijd eindigde zo in een 1-0 overwinning voor VV 
Kuinre. 

Eindstand 1-0

Waar trainert Joop van den Berg dacht een moeilijke middag te beleven, bleek het tegendeel. 
Ondanks de magere score was hij uitermate trots op zijn ploeg. Voetballend veruit de betere ploeg 
en waar het nodig is kan altijd op de sterke defensie geleund worden. Het gat met Darp wordt zo 
vergroot naar 6 punten. Volgende week staat de kraker tegen Giethoorn op het programma. In de 
vorm van vandaag mogen we zeker weer denken aan 3 punten.

Het publiek was vandaag in grote getale aanwezig. Darp mag ook altijd rekenen op hun trouwe 
supportersclub. Een groot compliment namens Kuinre daarvoor en succes met het verdere verloop
van de competitie. André Woudsma vlagte weer als van ouds een sterke wedstrijd. Pupil van de 
week Stefan Dedden heeft naar ons idee een topmiddag gehad en de trainert houd je in de gaten.

Dergelijke overwinningen leveren vaak de mooiste feestjes op. Met het prachtige weer vloeide het 
bier dan ook rijkelijk. Daarnaast heeft ons 2e elftal hun tweede wedstrijd op rij gewonnen en 
daarmee komen ze op 6 punten. Maar wat belangrijker was dat ze de rivalen van RKO verslagen 
hadden. Met het cultlied van de Kuunder, het altijd mooie Sailin home van Piet Veerman, werden 
de mannen van Rutten dan ook uitgezwaaid. Door de gezamenijke overwinningen werd het dan 
ook een middag om niet gauw te vergeten.

Uw reporter: Rick Mulder


