Maandag 22 april, op tweede paasdag, stond voor Kuinre de uitwedstrijd tegen Wapserveen op het
programma. Dit is de eerste wedstrijd in een reeks van drie wedstrijden die moeten worden afgelegd
deze week. Eerder dit seizoen werd er in de thuiswedstrijd verzaakt uit te lopen naar een 2-0
voorsprong waarna Kuinre de deksel op de neus kreeg en nog verloor met 1-2. Vandaag een aantal
wijzigingen ten opzichte van de laatste weken:
Jeffrey Uitbeijerse – Ruud van den Hengel, Jan-Aris Goed, Mark Jonkers, Franck de Vries – Niek
Hendriksen, Jan Mulder, Patrick Versluis, Mart Hendriksen – Richard Groenestege en Patrick
Paulusma
Wissels: Luuk Hendriksen, Twan de Vries, Arnold Koole en Arjan Vogelaar
Afwezig: Hans Bouma, Robert-Jan Bouma, Rick Mulder, Sander Pit en Rick Boerstra
Om 14:00 werd er afgetrapt door Wapserveen, die vandaag opmerkelijk zonder wisselspelers
begonnen aan de wedstrijd. Na 6 minuten spelen was het al raak via prima combinatievoetbal van
Kuinre. Spits Richard werd ingespeeld, balletje breed op Franck die weer combineert met Mart en
uiteindelijk Patrick Versluis die de voorzet van Mart afrondt. Na ruim 20 minuten spelen een
aderlating voor Kuinre, Jan Mulder moest het veld verlaten met wederom een enkelblessure, Twan
de Vries kwam hem vervangen. In de 25ste minuut een aanval over veel flanken, Richard Groenestege
schiet de bal in eerste instantie op de keeper maar de rebound kon eenvoudig worden binnengetikt
door Patrick Paulusma, 0-2 voor Kuinre. Vlak voor rust viel de 0-3 na een voorzet van Mart
Hendriksen. Spits Richard Groenestege raakte de bal bij een mislukte aanname en vloog zo de
bovenhoek in. Al beweert Richard zelf dat het bewust was, deze goal was er eentje met het nodige
geluk. Noemenswaardig is dat Wapserveen in de eerste helft geen enkele kans wist te creëren.
In tweede helft kwam er zoals verwacht meer druk van Wapserveen, in de hoop snel de 1-3 te
forceren. Kuinre kon deze fase prima doorstaan en zo zelf weer opzoek gaan naar de 0-4. In de 69ste
minuut maakte Arnold Koole zijn rentree na 3 maanden, hij verving Patrick Paulusma. Arnold die nog
geen minuut in het veld stond kreeg de bal aangespeeld van Richard en schoot hem zo randje
zestienmetergebied binnen, 0-4 voor Kuinre en een mooie comeback voor Arnold. In het restant van
de wedstrijd waren er nog genoeg kansen voor Kuinre om verder uit te lopen. Ruud van der Hengel
schoot zelf op de paal en wist later Patrick Versluis voor het doel te zetten met een prachtige
voorzet, echter werd deze zuivere goal afgekeurd door de grensrechter vanwege buitenspel. Het
slotakkoord was nog voor Wapserveen, een schot werd prima gepareerd door keeper Jeffrey
Uitbeijerse.
Zo eindigt de wedstrijd vandaag in een terechte 0-4 overwinning. De tweede helft ging het enigszins
gelijk op maar Wapserveen wist ondanks de strijd weinig tot niks te creëren. Door verliespartijen van
een aantal concurrenten (Giethoorn, BEW en Uffelte) wordt dit een nog mooiere tweede paasdag
voor Kuinre. Sander Pit vlagde vandaag weer foutloos en wordt hier voor bedankt!
Aanstaande vrijdag (26-04) staat het restant van de wedstrijd Kuinre – Giethoorn op het programma,
destijds werd deze wedstrijd na 38 minuten spelen gestaakt vanwege de weersomstandigheden.
Kuinre zal hier aan de aftrap verschijnen met een 1-0 voorsprong door een goal van Jan Mulder. De
zondag er na (28-04) wordt er uit gespeeld tegen het hoog geklasseerde DVSV uit Darp.
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