
Na de onverwachte zege van vorige week tegen IJhorst (0-1), stond vandaag de wedstrijd tegen 

koploper Scheerwolde op het programma. Net als Kuinre heeft Scheerwolde vorige week ook 

gewonnen, alleen Scheerwolde deed dit op overtuigende wijze door Wapserveen met 7-0 te 

verslaan. Met het gegeven dat Scheerwolde de huidige koploper is en de nummer 2 van afgelopen 

jaar. Wordt er rekening gehouden met een erg moeilijke wedstrijd.  

Opstelling: Hans Bouma – Patrick Versluis, Jan Aris Goed, Mark Jonkers, Franck de Vries – Robert Jan 

Bouma, Jan Mulder, Mart Hendriksen – Niek Hendriksen, Richard Groenestege en Arnold Koole 

Wisselspelers: Luuk Hendriksen, Patrick Paulusma, Ruud van den Hengel en Arjan Vogelaar 

Afwezig; Rick Mulder, Jeffrey Uitbeijerse, Rick Boerstra en Sander Pit 

Onder de toeziende lens van RTV-OOST werd er om 14.00 uur afgetrapt op sportpark Havendijk. In 

de openingsfase ging de wedstrijd redelijk gelijk op. Beide teams hielden elkaar in bedwang zonder 

dat er echt grote kansen werden gecreëerd. In de loop van de eerste helft begon het aan Kuinre kant 

meer te lopen. Kuinre werd gevaarlijk via een vrije trap mulder, deze bal ging net naast het doel. Na 

de vrije trap was er een mogelijkheid voor Richard Groenestege na een voorzet van Robert Jan 

Bouma. Even later was er wel de goal van Kuinre. Na een corner kwam de bal bij Niek Hendriksen, hij 

bracht de bal opnieuw en via een verdediger kwam de bal terecht bij Patrick Versluis, het twijfelde 

niet en werkte de bal hard tegen de touwen. Kort na de 1-0 werd er gefloten voor het rustsignaal.  

In de tweede helft heeft Kuinre de opdracht meegekregen van TrainerT Joop om veel druk te zetten 

op Scheerwolde om zo meer doelpunten te maken. Kort na de rust werd deze afspraak goed 

nagekomen door Mart Hendriksen, hij wist een voorzet vanaf de zijkant binnen te werken. Kort na de 

2-0 ontsnapte Arnold Koole aan zijn directe tegenstander en wist de 3-0 binnen te schieten. Nog 

even later wist Richard Groenestege de 4-0 te maken, ook hier kwam de corner terecht bij Niek 

Hendriksen en hij zette de bal voor op Richard en hij scoorde de 4-0. Dit gebeurde allemaal in het 

eerste kwartier na de rust. Kort na de 4-0 was er een opeenstapeling van fouten van Kuinre wat de     

4-1 betekende. Ondanks het doelpunt van Scheerwolde, is de overwinning geen moment in gevaar 

gekomen. Er werden nog wel kansen gecreëerd door Kuinre, maar tot doelpunten leidde dit niet. 

Kuinre is ijzersterk begonnen aan het seizoen, op voorhand werden de eerste twee wedstrijden erg 

moeilijk ingeschat. En dat Kuinre naar 2 wedstrijden op 6 punten staat is ongelofelijk, aldus TrainerT 

Joop van den Berg. Kuinre was deze wedstrijd in tegenstelling tot vorige week de bovenliggende 

partij. Doordat alleen Vilsteren ook 6 punten wist te behalen uit de eerste twee wedstrijden is Kuinre 

nu koploper in de vijfde klasse A wegens een beter doelsaldo, Iets dat nieuw is voor de selectie van 

Kuinre. Luuk Hendriksen en Theunis Brandsma worden bedankt voor het vlaggen en Lisanne Pouwels 

voor haar aanwezigheid als Pupil van de week! Volgende week staat de thuiswedstrijd tegen Diever-

Wapse op het programma, wij ontvangen u allen graag om 14.00 uur op sportpark Havendijk in 

Kuinre. 

Uw reporter: Ruud van den Hengel 

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

interviews/128030853/joop-van-den-berg-2-wedstrijden-6-punten-het-kan-gewoon-niet-waar-zijn  

Beelden RTV-OOST: https://www.rtvoost.nl/nieuws/299583/Kelderklasse-in-de-Kop-Kuinre-verslaat-

Scheerwolde  
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