
Na het gelijke spel tegen IJhorst is er veel vertrouwen op een goede uitslag tegen Giethoorn. Al zijn hier in het 

verleden vaak geen goeie resultaten behaalt en is Giethoorn thuis ijzersterk, zo wisten ze zelfs koploper ULU SPOR te 

verslaan en dat is voor weinig ploegen weggelegd. Kuinre speelt de laatste periode goed verzorgd voetbal en hoopt 

dit ook vandaag tegen Giethoorn te laten zien. Er is nog niet eerder tegen Giethoorn gespeeld aangezien die 

wedstrijd werd afgelast. 

Opstelling: Hans Bouma – Rick Boerstra, Jan Aris Goed, Ruud van den Hengel, Franck de Vries – Jan Bouma, Mark 

Jonkers, Patrick Versluis – Johannes Kroes, Richard Groenestege en Mart Hendriksen 

Wisselspelers: Jan Mulder, Bonne Sikma, Luuk Hendriksen en Arjan Vogelaar 

Afwezig: Jeffrey Uitbeyerse, Luuk Hendriksen, Evert Meijer, Sander Pit, Arnold Koole en Rick Mulder 

Giethoorn begon met het snel vastzetten van Kuinre en zorgde er zo voor dat we er moeilijk uit kwamen. Na een 

aantal speldenprikjes kreeg Giethoorn een corner. Na een struikelpartij kwam de bal voor de voeten van de spits van 

Giethoorn en deze schoof hem in de verre hoek langs Hans. Kuinre begon meer van zich af te bijten, dit resulteerde 

in een van richting verandert schot van Mark dat op de paal belandde. Richard Groenestege kreeg nog een 

mogelijkheid maar stuitte op de keeper. Dit betekende een 1-0 ruststand.  

In de tweede helft was de opdracht voor Kuinre helder, een gelijkmaker creëren en op zoek gaan naar een stunt. 

Echter na zwak meeverdedigen werd het 2-0 voor Giethoorn, de kansen voor Kuinre leken verkeken. Tot slot was er 

nog een ongelukkig eigen doelpunt van Jan Aris dat de 3-0 betekende. 

Een teleurstellende middag voor Kuinre dat op een aantal momenten uit de eerste na, geen aanspraak maakte op 

een resultaat. TrainerT Joop was dan ook niet tevreden met het vertoonde stel dat kwam als een bliksemslag bij 

heldere hemel als je kijkt naar het spel van de afgelopen weken. Arnold wordt bedankt voor het vlaggen en het 

publiek voor hun steun. 

Uw reporter: Ruud van den Hengel  

Radioverslag van de TrainerT: http://luister527.nl/mediatheek/audio/23477259/muziek-amp-sport-

interviews/106350570/joop-van-den-berg-het-was-een-kansloze-pot?page=2  
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