Zondag 14 april moest Kuinre aantreden tegen de koploper Hoonhorst. Een aantal maanden terug
werd verrassend een punt gepakt (1-1). Deze wedstrijd werd er echter enkel op gevoetbald op eigen
helft en werd er toegeslagen door middel van 1 uitbraak. Aangezien Kuinre zich bevindt in een
ongekend goede reeks is het vandaag zaak om voetballend meer te laten zien dan in de uitwedstrijd,
dan zou er wellicht resultaat behaald kunnen worden tegen de doelpuntenmachine van Hoonhorst.
Opstelling: Hans Bouma – Rick Mulder, Jan-Aris Goed, Mark Jonkers, Franck de Vries – Niek
Hendriksen, Ruud van den Hengel, Patrick Versluis, Mart Hendriksen – Patrick Paulusma en Richard
Groenestege
Wissels: Jan Mulder, Johannes Kroes en Jeffrey Uitbeijerse
Afwezig: Arnold Koole, Robert-Jan Bouma, Luuk Hendriksen, Arjan Vogelaar, Sander Pit en Rick
Boerstra
Onder leiding van scheidsrechter Visser uit Emmeloord werd er om 14:00 afgetrapt. Na een aantal
minuten werd het al zichtbaar dat er voor Kuinre weinig te halen viel vandaag. Kuinre had de intentie
om voetballend mee te doen en verdedigend scherp in te duels te wezen. Hoonhorst wist echter de
duels slim te mijden door veel beweging in het elftal te brengen. Hierdoor liepen de spelers van
Kuinre constant op een aantal meter te verdedigen waardoor Hoonhorst het balletje rustig rond kon
tikken.
Na een klein kwartier spelen werd een speler van Hoonhorst in de hoek van het zestienmeter gebied
neergehaald door Niek Hendriksen. De scheidsrechter twijfelde geen moment en legde de bal op de
stip waarna Sten Klein Herenbrink de 0-1 binnen schoot. Niet veel later kon Joey Kroes gemakkelijk
een voorzet bij de tweede paal binnen te tikken waardoor het al 0-2 was. Keeper Hans Bouma wist
de schade in de eerste helft nog beperkt te houden door twee keer een 1 op 1 duel te winnen.
Tweede helft kwam onze technicus Jan Mulder in het veld voor de geblesseerde Patrick Versluis.
Kuinre had nog hoop op de aansluitingstreffer maar dit verzet werd in de 70ste minuut definitief
gebroken door wederom een penalty voor Hoonhorst. Laatste man Jan-Aris maakte een handsbal en
Klein Herenbrink schoot zijn tweede binnen vanaf 16 meter. Uiteindelijk wist Hoonhorst via mooi
combinatievoetbal nog uit te lopen naar de 0-4 via een goal van Jens Eggens.
Uiteindelijk betekent dit dus de tweede nederlaag voor Kuinre in 2019. Van de koploper kan je
natuurlijk altijd verliezen maar de manier waarop is vooral pijnlijk. Van het goede spel van afgelopen
weken was vandaag helemaal niks terug te zien. Kuinre moet deze wedstrijd snel vergeten en zich
richten op de komende weken waarin er 3 wedstrijden binnen 6 dagen op het programma staan. In
deze wedstrijden tegen Wapserveen (uit), Giethoorn (thuis) en DVSV (uit) zullen de nodige punten
gepakt moeten worden om de zesde plaats veilig te stellen. Uiteraard wordt het publiek en
grensrechter Sander Pit weer bedankt voor hun steun vandaag!
Uw reporter: Rick Boerstra
Radioverslag trainer Joop van den Berg: http://luister527.nl/mediatheek/audio/23477259/muziekamp-sport-interviews/145030436/joop-van-den-berg-we-konden-het-ze-vandaag-niet-moeilijkmaken

