
 

Wedstrijdverslag VV Kuinre – VV De Blesse 26-02-2017 
 
Na het nipte verlies vorige week tegen Balkbrug stond vandaag de wedstrijd tegen 
de koploper op het programma. De Blesse gaat fier aan kop en heeft nog geen 
wedstrijd verloren. Een zware kluif dus voor de mannen van de Kuunder.  
Trainert Joop heeft wel wat moeten schuiven met z'n opstelling, vanwege het gemis 
van Jan Bouma en Hans Bouma.  
 
De opstelling: Jan Mulder – Rick Boerstra, Jan-Aris Goed, Mark Jonkers en Franck 
de Vries – Johannes Kroes, Klaas Snijder, Sander Pit en Patrick Versluis – Mart 
Hendriksen en Arnold Koole. 
 
Wisselspelers: Richard 'sjonnie' Greunestege, Robert-Jan Bouma en Ruud van den 
Hengel. 
 
Afwezig: Richard Versluis, Rick Mulder, Bonne Sikma, Hans Bouma en Jan Bouma. 
 
Kuinre startte ook vandaag weer in de 1-4-4-2 formatie. 
 
De Blesse moest het vandaag stellen zonder topschutter Joey Bakker. Maar een 
ploeg als de Blesse kan zo'n verlies prima opvangen. Bij Kuinre daarentegen nam 
Jan Mulder de plaats van Hans Bouma in onder de lat. Vanaf het eerste fluitsignaal 
was het duidelijk dat de Blesse alleen met 3 punten huiswaarts wou keren. Kuinre 
werd alsmaar onder druk gezet, maar de scherpte in de afwerking ontbrak of het 
'houtwerk' zat in de weg. Kuinre wist er niet tot weinig uit te komen. Dit was ook wel 
te merken aan het aantal corners dat werd gegeven in de eerste helft. De Blesse 
mocht meer dan 20 keer aanleggen voor een hoekschop. Kuinre wist een halfuur 
lang stand te houden, maar daarna bracht Wilco Oosterhof toch de 0-1 op het 
scorebord voor de Blesse. In het daaropvolgende kwartier wist de Blesse de 
wedstrijd nog verder uit te lopen. Verdedigend was Kuinre het spoor bijster, 
waardoor Hessel Lugtenberg de 0-2 binnenschoot. Vlak voor rust werd het zelfs 
nog 0-3. Johnny Sloot, die met de jaren alleen maar beter lijkt te worden, gooide de 
wedstrijd in het slot. 
 
Ruststand 0-3 
 
Kuinre wist van tevoren dat het al een moeilijke middag zou worden, maar wilde het 
thuispubliek toch nog strijdlust voorschotelen. Onze enige echte 'supersub' Richard 
Greunestege, die we inmiddels hebben benoemd tot onze eigen 'sjonnie', mocht 
invallen. Ook Robert-Jan Bouma mocht kort hierop zijn speelminuten maken. Het 
spelbeeld ten opzichte van de eerste helft was niet veel anders. Kuinre moest de 
wedstrijd vervolgens nog met 10 man vol maken na de rode kaart van Rick 
Boerstra. Trainert Joop liet zijn laatste wissel, Ruud van den Hengel, ook nog 
twintig minuten meedoen. De 0-4 viel laat in de tweede helft. Hessel Lugtenberg 
van de Blesse gaf voor zijn bedoeling een voorzet, maar tot ieder zijn verbazing 
verschalkte hij Jan Mulder in de korte bovenhoek.  
Kort hierop maakte Jeroen Kamans de 0-5 voor de Blesse. Kuinre ging alles of 



 

niets spelen om de 0 nog wel van het scorebord af te krijgen. Na goed doorgaan 
van Robert-Jan Bouma kon Arnold Koole de eretreffer binnen tikken. 
 
Eindstand 1-5 
 
Kuinre was vandaag niet opgewassen tegen het voetbal van kampioensploeg de 
Blesse en beleefde een echte offday. De Blesse staat 5 punten los op Balkbrug en 
als ze blijven voetballen zoals vandaag kan ze de titel bijna niet ontgaan. Dit 
verdienen ze ook, want een ploeg als de Blesse is zeker 3e klasse waardig en hoort 
niet thuis in de 5e klasse.  
 
Trainert Joop was realistisch genoeg na het verlies van vandaag. Maar met goede 
moed gaan we op naar de wedstrijd van volgende week thuis tegen Scheerwolde. 
De drie punten is het enige wat telt in die wedstrijd. Wij willen Gerardus Bos 
bedanken voor het vlaggen van vandaag. Het publiek was ook in grote getale 
aanwezig, daarvoor onze dank. De middag werd afgesloten in de inmiddels goed 
ingewijde en altijd gezellige kantine van de Kuunder. 
 
Uw reporter: Rick Mulder 


