
Wedstrijdverslag vv Blankenham – VV Kuinre 0-1 
 
Na de verdiende overwinning van vorige week tegen Uffelte, stond vandaag de derby in de kop van 
Overijssel op het programma. Deze derby staat beter bekend als de 'Dijkderby'. Kuinre en 
Blankenham hebben vroeger menig duel uitgevochten en vandaag kon hier weer een hoofdstuk 
aan worden toegevoegd. Afgaande op de resultaten van voorgaande jaren zouden de strieders uit 
Kuinre alleen met 3 punten tevreden zijn. 
 
Omdat we vandaag wel kunnen spreken van een echte burenruzie, is er vanuit Kuinre nog wat 
extra olie op het vuur gegooid. De gebroeders Thijs en Rene Woudsma hebben in samenwerking 
met Chris van de Vegt de avond voor de wedstrijd een bezoek gebracht aan het dijkdorp. Eenmaal 
aangekomen bij de 'plaatselijke fc' hebben ze het wapen van de Kuunder in beide dug-outs 
aangebracht en de middenstip verwijderd en deze meegenomen naar Kuinre. De mannen 
vertrokken hierop zo 'trots als een zwaan' en lieten weten dat er de volgende dag maar één ploeg 
was die de 3 punten zou pakken. 
 
De opstelling: Hans Bouma – Johannes Kroes, Jan-Aris Goed, Mark Jonkers en Rick Mulder – Sander 
Pit, Jan Bouma, Klaas Snijder en Jan Mulder – Mart Hendriksen en Arnold Koole. 
 
Wisselspelers: Patrick Versluis, Rick Boerstra, Richard Greunestege en Arjan Vogelaar vanuit onze 
A-jeugd was vandaag als reservekeeper mee. 
 
Afwezig: Ruud van den Hengel, Franck de Vries, Bonne Sikma, Richard Versluis en Robert-Jan 
Bouma. 
 
Ook vandaag treedt Kuinre weer aan met een ruime en daarnaast een fitte selectie. Dit doet 
trainert Joop veel deugd en daarom heeft hij zelfs twee van zijn vaste basisklanten, Rick Boerstra 
en Patrick Versluis op de bank neergezet. Maar als je zulke jongens op de bank kunt neerzetten 
met een Richard Greunestege ernaast, laat je zien dat je nog genoeg ijzers in het vuur hebt.  
 
Kuinre begon vandaag in de 1-4-4-2 formatie. 
 
Kuinre wist dat er van tevoren veel wedstrijdspanning op deze wedstrijd zou zitten. Zelfs de 
trainert had hier last van. Hij kreeg zijn boterham amper weg en trainersvrouw Tinie kende haar 
man totaal niet op deze manier. Het fluitsignaal klonk en Kuinre begon ook vandaag weer ijzersterk 
aan de wedstrijd. Jan Bouma werd goed vrijgespeeld en kwam in scoringspositie, maar plaatste de 
bal over het doel. Niet veel later was het Mart Hendriksen, die de bal vergat aan te nemen en 
vervolgens naast schoot. Kuinre bleef druk houden op het defensief ingestelde Blankenham. Het 
resulteerde in een kans voor Klaas Snijder die de bal snoeihard tegen de paal schoot. Kort hierop 
volgde nog een korte sfeeractie met fakkels vanuit het altijd fanatieke supportersvak van Kuinre. 
De ploeg van trainert Joop wist het veldoverwicht nog niet in een score uit te drukken. Vlak voor 
rust dook daar toch ineens Mart Hendriksen op. Uit een voorzet van Sander Pit wist hij raak te 
koppen. Vreugde bij de mannen uit Kuinre, maar de scheidsrechter besloot anders. Duwen was het 
oordeel. Blankenham kwam goed weg met deze onterechte beslissing. 
 
Ruststand 0-0 
 
Met nog altijd de wedstrijdspanning in de benen wist Kuinre dat het een lastig karwei ging worden 
om vandaag de 3 punten over de streep te trekken. Kuinre wist niet tot weinig kansen te creeren. 



Blankenham kreeg hierdoor het gevoel dat er nog wat te halen viel en kwam er sporadisch een 
paar keer uit. Het blok van Kuinre stond achterin goed o.l.v. Jan-Aris Goed, met daarvoor de zeer 
sterk spelende Mark Jonkers die vandaag de beste was aan Kuinre kant. Met nog altijd drie 
breekijzers op de bank liet trainert Joop deze jongens warm lopen om nog wat te forceren. Rick 
Boerstra en Patrick Versluis kwamen kort na elkaar Jan Mulder en Jan Bouma vervangen. Deze 
jongens waren erop gebrand om alsnog de overwinning uit het vuur te slepen. Rick Boerstra stond 
zelfs zo scherp te verdedigen dat hij met een uitgaande wissel van Blankenham meeliep. Kuinre 
bleef de druk opvoeren, waar nog een goeie kans van Arnold Koole uit voortkwam die een voorzet 
van Johannes Kroes naast het doel plaatste. 8 minuten voor tijd bracht trainert Joop ook zijn 
laatste wissel binnen de lijnen. Richard Greunestege verving Rick Mulder, waardoor Kuinre 
omschakelde naar een 1-3-3-4 systeem. Het was alles of niets voor Kuinre. Mark Jonkers bracht de 
bal in met een voorzet die bij Mart Hendriksen terecht kwam. Mart zette voor en prompt stond 
daar Richard Greunestege die alles perfect deed en de bal beheerst binnentikte in de 88e minuut. 
Daar was de bevrijdende 0-1 en de gevierde man was Richard Greunestege, die door Joop ook wel 
liefkozend 'krullebol' genoemd word.  
 
Een wedstrijd waar veel spanning van tevoren opstond, werd toch nog winnend afgesloten. In de 
derde helft vloeide het bier rijkelijk. Door het gelijke spel van Giethoorn en het verlies van Uffelte 
gaat Kuinre als nummer 4 met 20 punten de winterstop in. Een topprestatie wat ons als ploeg 
enorm trots maakt. Daarnaast feliciteren wij onze trainert. Joop heeft zijn contract bij VV Kuinre 
verlengd en zal wederom volgend jaar weer voor de ploeg staan.  
 
Andre Woudsma wordt wederom bedankt voor het ijzersterke vlaggen. Daarnaast een groot 
compliment naar de supporters die zijn meegereisd naar Blankenham. In grote getalen waren jullie 
aanwezig en daarmee doen jullie de selectie en staf een groot plezier. Franck de Vries en Ruud van 
den Hengel zijn ook weer op de weg terug van blessures. Franck komt de ploeg elke week 
aanmoedigen en Ruud van den Hengel heeft tijdens zijn afwezigheid de rol van leider opgepakt. 
Daarnaast is Ruud een echte levensgenieter en dat hebben we als selectie ook zeker meegekregen. 
Ruud is de laatste weken weer op het trainingsveld gesignaleerd om de nodige kilo's er weer af te 
trainen en fit te worden richting de tweede seizoenshelft. 
 
Dit was onze laatste wedstrijd en gaan we de winterstop in. Wij wensen namens VV Kuinre 
iedereen prettige kerstdagen en een sportief en gezond 2017 toe. Wij hervatten de competitie op 
29 januari met een thuiswedstrijd tegen Scheerwolde, waar u ook weer van harte welkom bent om 
onze strieders naar de overwinning te juichen. 
 
Uw reporter: Rick Mulder 


