
Wedstrijdverslag Willemsoord – Kuinre 
 

Het voetbal ontwaakte weer uit z'n winterslaap. Met een uitstekende reeks 
voor de winterstop was Kuinre van plan om deze lijn voort te zetten. Vandaag 
een uitwedstrijd tegen het altijd lastige Willemsoord. 
 
De opstelling: Hans Bouma – Rick Boerstra, Jan-Aris Goed, Mark Jonkers en 
Patrick Versluis – Sander Pit, Jan Bouma, Klaas Snijder en Jan Mulder – Mart 
Hendriksen en Arnold Koole. 
 
Wisselspelers: Johannes Kroes, Franck de Vries en Richard Greunestege. 
 
Afwezig: Ruud v/d Hengel, Richard Versluis, Rick Mulder, Bonne Sikma en 
Robert-Jan Bouma. 
 
Kuinre startte vandaag weer in de 1-4-4-2 formatie. 
 
Kuinre startte sterk. Het eerste kwartier was het heer en meester tegen 
Willemsoord. Kuinre overrompelde Willemsoord door de bal het werk te laten 
doen. Ze wisten dit alleen niet in de score uit te drukken. Het was de 
eindpass of de afwerking die wat scherper moest bij Kuinre. Misschien was 
nog niet iedereen uit zijn winterslaap ontwaakt. Hierdoor nam Willemsoord 
het initiatief in de wedstrijd over. Met hoge ballen werd de vrije man vaak 
gevonden, maar Kuinre kon ook vandaag weer rekenen op de uitstekende 
keepers diensten van Hans Bouma. Hij hield z'n ploeg voor rust echt op de 
been en wist een achterstand te behoeden. 
 
Ruststand 0-0 
 
Willemsoord kwam na rust sterk de kleedkamer uit. Het bleef Kuinre onder 
druk zetten. Wederom was het Hans Bouma die meerdere malen redding 
moest brengen. Toch wist de Willemsoord de aanhoudende druk op Kuinre te 
resulteren in een doelpunt. Uit een afvallende corner wist Almar Wessels van 
Willemsoord de bal met een prima geplaatst boogballetje de 1-0 op het 
scorebord te krijgen. Kuinre had nog een halfuur om de wedstrijd te doen 
kantelen. De achterstand gaf de mannen van Trainert Joop van den Berg 
plots vleugels. Er speelden zich Braziliaanse taferelen af in Willemsoord. 
Kuinre wist met echt samba-voetbal er een slotoffensief uit persen. In de 74e 
minuut was daar Arnold Koole die werd weggestuurd door de inmiddels 
ingevallen Johannes Kroes. Arnold wist Mart Hendriksen te vinden. Mart zat 
totaal niet in de wedstrijd, maar was toch weer van waarde voor z'n team 
door de 1-1 binnen te tikken. Kuinre kwam nog een keer goed weg na een 
solo van Ronnie Berkenbosch. Normaliter maakt een spits van zijn kaliber 
deze kans wel af, maar zijn vizier stond toch niet zo scherp.  
 



Trainert Joop bracht ook de laatste twee wissels, Franck de Vries en Richard 
Greunestege, binnen de lijnen. In de 86e minuut kwam uit een scrimmage de 
bal op het hoofd van Mart Hendriksen. Mart kopte, maar de verdediger van 
Willemsoord fungeerde als reservekeeper en wist dit met beide handen te 
voorkomen. De verdediger kon hierop wel vertrekken en Kuinre kreeg een 
strafschop. Sander Pit ging hierop achter de bal staan en schoot de bal laag 
en hard tegen de touwen. Daar was ineens de voorsprong. Richard 
Greunestege wist zijn naam als 'supersub' helemaal waar te maken door ook 
nog de 1-3 binnen te tikken.  
 
 
Met Braziliaans voetbal op z'n Duits winnen. Dat was vandaag het oordeel 
van de wedstrijd. Kuinre zet zijn zegereeks voort en met 12 punten uit de 
laatste 4 wedstrijden draaien we keurig mee in de subtop. Ook vandaag 
waren er weer vele supporters uit Kuinre die de reis naar Willemsoord 
waagden. Onze dank hiervoor. Dank ook aan de vlaggers Franck de Vries en 
Ruud v/d Hengel.  
 
Volgende week staat de thuiswedstrijd tegen De Blesse op het programma. 
De koploper van de competitie heeft nog geen wedstrijd verloren. Het Kuinre 
in deze vorm hoopt het De Blesse moeilijk te maken en misschien is een 
stunt wel in de maak.  
 
Uw reporter: Rick Mulder 
 
 
  
 
 


