Zondag 24 maart 2019 moest Kuinre thuis aantreden tegen het hoog geklasseerde DVSV uit Darp.
DVSV staat nummer 2 op de ranglijst en heeft meermaals bewezen een ploeg te zijn met veel
scorend vermogen. Kuinre heeft vorige week pas het eerste puntenverlies geleden in 2019 en
verkeerd nog steeds in uitstekende vorm. Het belooft dus een zware, maar zeker niet kansloze
middag te worden voor de 11 van trainer Joop van den Berg.
Kuinre start vandaag in het vertrouwde 4-4-2 systeem met een gewijzigde voorhoede ten opzichte
van afgelopen weken:
Hans Bouma – Rick Mulder, Jan-Aris Goed, Mark Jonkers, Franck de Vries – Niek Hendriksen, Patrick
Versluis, Ruud van den Hengel, Mart Hendriksen – Patrick Paulusma en Jan Mulder
Wissels: Twan de Vries, Johannes Kroes en Luuk Hendriksen.
Afwezig: Robert-Jan Bouma, Arnold Koole, Richard Groenestege, Jeffrey Uitbeijerse, Arjan Vogelaar,
Sander Pit en Rick Boerstra.
Onder toezicht van scheidsrechter Zuidema werd er om 14:00 afgetrapt in Kuinre. In het eerste half
uur van de wedstrijd gebeurde er weinig. De wedstrijd ging redelijk gelijk op en Kuinre had het iets
betere veldspel. Enige noemenswaardige moment is het scherp verdedigen van Franck de Vries in
het zestienmetergebied, DVSV claimde een penalty maar hiervan was geen sprake. In de 35ste minuut
kreeg Kuinre een vrije trap aan de zijlijn. Deze bal werd door Mark Jonkers erg ver richting de tweede
paal geslingerd en leek in eerste instantie uit te gaan. Niek Hendriksen wist echter van zijn directe
tegenstander te ontsnappen en kopte de bal geweldig tegendraads binnen in de verre hoek, 1-0 voor
Kuinre. Een aantal minuten later werd Jan Mulder voor de keeper gezet door een pass van Patrick
Versluis, Jan Mulder stifte de bal prachtig over de keeper heen en de bal verdween via de lat achter
de lijn. Menig speler en toeschouwer was ervan overtuigd dat dit een doelpunt was, echter werd hij
niet toegekend door de scheidsrechter. In de 41ste minuut kreeg Kuinre opnieuw een vrije trap en
Mark Jonkers ging weer achter de bal staan. Mark trapte de bal richting het doel met een voorzet als
intentie, de bal werd echter door niemand aangeraakt en verdween in de verre hoek. Alsnog de 2-0
voorsprong zo vlak voor rust, een geweldige opsteker voor de ploeg van Kuinre.
Ruststand: 2-0
In de rust was vrijwel iedereen ervan overtuigd dat hier vandaag gewonnen kon worden. Trainer
Joop hoefde zijn ploeg dan ook niet te motiveren voor de tweede helft. In de eerste tien minuten na
de theepauze was duidelijk te zien dat DVSV op zoek ging naar de aansluitingstreffer, er werd dan
ook vaak doorgeschoven naar voren toe. Kuinre wist deze minuten goed door te komen en kwam in

de 56ste minuut met een eigen opgezette aanval. Een mooi een-tweetje tussen Jan Mulder en Mart
Hendriksen zorgde ervoor dat Mart alleen voor de keeper kon komen. Mart bleef rustig en schoof de
bal onder de doelman van DVSV door en maakte hiermee zijn 25ste goal in dienst van Kuinre. Deze 3-0
bleek uiteindelijke de genadeklap de te zijn voor DVSV. Er werd vrijwel alleen nog maar op eigen helft
gelopen en wanneer er dan eens een uitbraak kwam vielen er gigantische gaten waar Kuinre
dankbaar gebruik van maakte. Dit resulteerde in een aantal goede kansen: Jan Mulder kopte bij de
tweede paal net naast, een schotkans van Patrick Versluis ging recht op de keeper en ook een schot
van Rick Mulder werd gepakt door de sluitpost van DVSV. Darp wist in het restant van de wedstrijd
nog één keer gevaarlijk te worden, een gigantisch grote kans werd door Joeri Wietsma ver naast
geschoten.
Eindstand: 3-0
Wie vooraf had gezegd dat het 3-0 zou worden werd waarschijnlijk voor gek verklaard maar achteraf
is het een zeer verdiende overwinning voor Kuinre. Het had zelfs 5-0/6-0 kunnen of misschien wel
moeten zijn. DVSV heeft vandaag geen moment laten zien dat ze de nummer 2 van de competitie zijn
ondanks dat hun sterspelers wel aanwezig waren. Darp bleek mentaal niet sterk te zijn en gooide de
handdoek al na 56 minuten in de ring.
Volgende week staat er weer een thuiswedstrijd op het programma, ditmaal tegen Uffelte. Uffelte is
een directe concurrent dus dit belooft een spannende wedstrijd te worden. Kuinre kan in deze
wedstrijd een grote stap zetten in de strijd om de 6de plaats die momenteel wordt uitgevochten
tussen Old Forward, Giethoorn, Uffelte en Kuinre.
Grensrechter Henk de Boer en het publiek van vandaag worden weer bedankt, we hopen jullie
volgende week allen weer te zien!
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