
Wedstrijdverslag Wapserveen – VV Kuinre 
 
Na een periode van storm, regen en onweer kon er vandaag weer gevoetbald worden. Trainert 
Joop van den Berg was zeer content dat zijn ploeg vandaag weer de kicksen kon aantrekken. Op 
het programma staat de uitwedstrijd tegen het altijd stugge Wapserveen. Wapserveen heeft tot 
dusver nog maar 7 punten behaald. Maar afgaande op de thuiswedstrijd, waarin Kuinre aan het 
langste eind trok met 2-1, kan Kuinre een grillige tegenstander treffen. Daarnaast is het ook aardig 
puzzelen voor trainert Joop. Hans Bouma is voor de rest van het seizoen uitgeschakeld met een 
zware handblessure. Wij wensen Hans een goed herstel toe. Ook Franck de Vries is uit de roulatie 
met een enkel blessure. Arjan Vogelaar, de keeper vanuit onze A-jeugd, is doorgeschoven naar het 
eerste elftal. Vandaag zijn ook A-junioren Mike Boerstra en Evert Meijer mee. 
 
Vanaf heden zijn ook enkele A-spelers aangesloten bij de training van het eerste elftal. Een goed 
initiatief waarin deze jongens alvast kunnen ruiken aan het voetballen bij de senioren. Deze 
jongens mogen daarnaast misschien ook wel hopen op speelminuten, vanwege de blessures en op 
het moment het krappe aantal selectiespelers wat trainert Joop tot z'n beschikking heeft. 
 
De opstelling: Arjan Vogelaar – Ruud van den Hengel, Mark Jonkers, Klaas Snijder en Patrick 
Versluis – Sander Pit, Jan Bouma en Jan Mulder – Johannes Kroes, Arnold Koole en Mart 
Hendriksen. 
 
Wisselspelers: Mike Boerstra, Evert Meijer en Richard 'Sjonnie' Greunestege. 
 
Afwezig: Rick Mulder, Robert-Jan Bouma, Richard Versluis, Hans Bouma, Bonne Sikma, Franck de 
Vries, Rick Boerstra en Jan-Aris Goed. 
 
Kuinre start vandaag in de 1-4-3-3 formatie. 
 
Vanaf minuut een was het Wapserveen wat het spel dicteerde. Kuinre werd onder druk gezet. Het 
resulteerde al snel in de 1-0 voor Wapserveen. Arjan Vogelaar werd verschalkt in de korte hoek. 
Hierna was het Wapserveen wat bleef dicteren. Uit de rebound van de lat viel de bal voor de 
voeten van de spits van Wapserveen. Een niet te missen kans wist het net niet te vinden. Het 
laatste kwartier van de eerste helft veranderde het spelbeeld. Kuinre drong meer aan en kreeg 
mogelijkheden. Een schot van Patrick Versluis spatte uiteen op de lat. Later was het toch Arnold 
Koole die de penalty meekreeg. Arnold schoot onberispelijk de 1-1 binnen. Vlak voor rust dacht 
Kuinre nog op voorsprong te komen, maar de goal werd tot teleurstelling van Kuinre afgekeurd 
wegens een overtreding op de keeper. 
 
Ruststand 1-1 
 
Kuinre kwam sterk uit de kleedkamer en ging op zoek naar de voorsprong. Mogelijkheden waren er 
wederom voor Patrick Versluis en Arnold Koole. Trainert Joop liet al snel het 'groeibriljantje' van de 
Kuunder warm lopen. Mike Boerstra loste Mart Hendriksen af. Mike, die ook de belangstelling 
geniet van menig club, liet bij zijn invalbeurt al zien waarom er aan hem word getrokken. Met 
vlijmscherpe acties wist hij veel spelers van Wapserveen het bos in te sturen. Uit een corner voor 
Kuinre wist Mike zelfs de 2-1 binnen te knikken voor de Kuunder. Kuinre probeerde de wedstrijd in 
het slot te gooien, maar faalde in deze opzet. Wapserveen rook hun kans. Met nog een kwartier te 
spelen was er een situatie waarin twijfel ontstond maar de scheidsrechter liet doorspelen, waarin 
vervolgens de 2-2 uit voort kwam. Kuinre was furieus, maar ving bot bij de scheidsrechter. Nog 



geen 2 minuten later kreeg Wapserveen een vrije tap op de rand van het zestien meter gebied. 
Arjan Vogelaar stond aan de grond genageld toen ook de 3-2 op het scorebord kwam. Trainert Joop 
liet vervolgens ook A-junior Evert Meijer invallen voor de moegestreden Ruud van den Hengel. 
Ruud heeft weer hard gewerkt vandaag en heeft dus voor hemzelf wel weer een bezoekje aan de 
Mcdonalds verdiend. Het eerste wapenfeit van Evert was een scherpe ingooi. Dit is een traditie die 
doorgaat van vader op zoon bij de familie Meijer. Gerard Meijer, de vader van Evert, stond altijd 
bekend om zijn gevreesde inworpen. Daarnaast kan ook Appie, de broer van Evert, een aardig 
staaltje ingooien. Maar terug naar het spelbeeld. Kuinre drong nog wel aan op de gelijkmaker, 
maar verloor na de tweede gele kaart van Jan Bouma het geloof in een goed resultaat. 
Wapserveen wist in de 'dying seconds' van de wedstrijd de 4-2 ook tegen de touwen te krijgen. Een 
verdwaald schot leek een zekerheid voor Arjan Vogelaar, maar hij tastte mis. Een middag om gauw 
te vergeten voor Arjan en de knop gaat bij hem kennende ook zeker om voor het restant. 
 
Eindstand 4-2 
 
Een wedstrijd die op papier een zekere drie punten had moeten opleveren. Maar helaas werkt het 
in de praktijk altijd anders. Het sterke collectief van Wapserveen was vandaag effectiever dan 
Kuinre. De knop zal dus zeker om moeten naar de volgende wedstrijd thuis tegen DVSV. DVSV zit in 
een voorwaartse lijn en hebben langzaam maar zeker weer de aansluiting gevonden bij de 
middenmoot. Er staat dus zeker een 6 punten wedstrijd op het programma. Er zal weer hard 
getraind en gewerkt worden om met z'n allen een goed resultaat te behalen. 
 
Wij willen onze supporters bedanken voor het trotseren van dit voorjaars-briesje. Jullie steun 
wordt altijd gewaardeerd. Rick Mulder, die naast leider ook de rol van vlagger in uitwedstrijden 
heeft opgepakt was wederom een waardig grensrechter en laat zien van vele markten thuis te zijn.  
We zien u volgende week graag terug aan sportpark de 'Havendijk'. 
 
Uw reporter: Rick Mulder 


