Zondag 12 mei stond voor Kuinre de op één na laatste thuiswedstrijd op het programma. Vilsteren,
een ploeg die de afgelopen 9 competitiewedstrijden wist te winnen, kwam op bezoek. In de
uitwedstrijd wist Kuinre verrassend een punt mee te nemen naar huis, iets wat alleen Old Forward
ook gelukt is dit seizoen. Dankzij deze uitstekende reeks en de ongeslagen status in thuiswedstrijden
staat Vilsteren dan ook op de tweede plek in de vijfde klasse A.
Opstelling: Hans Bouma – Patrick Versluis, Jan-Aris Goed, Mark Jonkers, Franck de Vries – Niek
Hendriksen, Ruud van der Hengel, Jan Mulder, Mart Hendriksen – Richard Groenestege en RobertJan Bouma
Wissels: Arnold Koole, Luuk Hendriksen en Jeffrey Uitbeijerse
Afwezig: Rick Mulder, Patrick Paulusma, Arjan Vogelaar, Sander Pit en Rick Boerstra
De wedstrijd begon slordig aan beide kanten. Dit leidde dan ook tot weinig kansen in het eerste
gedeelte. Kuinre kreeg nog een vrije trap alleen deze werd door Mark hard over geschoten. De eerste
noemenswaardige kans was voor Robert-Jan, een schot vanuit de punt van het zestienmeter gebied
verdween naast het doel. Naarmate de wedstrijd vorderde kreeg Kuinre steeds meer het gevoel dat
er wat te halen viel vandaag, Vilsteren kwam totaal niet over als een ploeg die op de tweede plek
staat. In de 35ste minuut dan de voorsprong voor Kuinre, een opening van Ruud van der Hengel op de
spurtende Mart aan de zijkant, Mart speelde zijn man uit en legde de bal terug op randje
zestienmetergebied. Ruud kon deze bal afwerken en verzilverde hierbij zijn zelf opgezette aanval. In
de rust kwam de inmiddels bekende uitspraak van trainer Joop weer tevoorschijn: ‘’Hij zit in de knip
mannen, alleen die rits moet nog even dicht’’. Het was de taak om de voorsprong te gaan uitbreiden
en anders achterin alles dicht te houden. Iets waar Kuinre dit seizoen meerdere malen erg sterk in is
gebleken.
De tweede helft begon met een onderbreking van 15 minuten. De al met kniebrace spelende spits
van Vilsteren raakte geblesseerd een zijn andere knie. Op het eerste oog een zware knieblessure, wij
wensen deze speler een spoedig herstel toe! Nadat de wedstrijd hervat was kreeg Richard
Groenestege een grote kans op de 2-0, hij koos echter om het duel aan te gaan in plaats van direct af
te ronden. Vilsteren begon sterker te voetballen en in de 67ste minuut kwam er een voorzet bij de
tweede paal, deze bal leek naast te gaan maar Jeffrey Feyen wist de bal op geweldige wijze binnen te
tikken. Kuinre leek een beetje van slag na deze goal want nog geen minuut later wist Vilsteren al de
1-2 te maken, Vilsteren kon gemakkelijk door de as van het veld opstomen en Justus von Martels
schoot binnen. In het restant van de wedstrijd ging Kuinre op zoek naar de 2-2 maar zonder succes.
Er volgden nog een aantal gevaarlijke voorzetten maar Mart Hendriksen kwam telkens een teen te
kort om af te werken.
Zo eindigde de wedstrijd in een 1-2 nederlaag voor Kuinre. Een eindstand waarbij Vilsteren de
handjes kon dichtknijpen. Trainer Zwinselman gaf na de wedstrijd ook toe dat het een zwaar
bevochten overwinning was, en eigenlijk niet eens terecht. Achteraf heb je hier natuurlijk niks aan
daarom Kuinre moet zich gaan focussen op de komende twee wedstrijden, waarin 6 punten eigenlijk
het enige is wat telt. Volgende week staat de uitwedstrijd tegen Diever-Wapse op het programma en
de week erna wordt het seizoen afgesloten met de dijkderby tegen Blankenham, een wedstrijd die je
absoluut niet mag missen! Grensrechter Sander Pit wordt vandaag weer bedankt net als het kleine
groepje publiek wat toch aanwezig was op moederdag.
Uw Reporter: Rick Boerstra
Deze week helaas geen uitzending Muziek & Sport, dus ook geen radioverslag van de wedstrijd.

