
Na de dikke nederlaag van vorige week tegen BEW (0-8 verlies), stond voor de mannen uit Kuinre de 

uitwedstrijd tegen Uffelte op het programma. Uffelte kent een betere seizoenstart dan Kuinre en 

staat voorafgaand aan deze wedstrijd dan ook 3 punten voor op Kuinre. 

 

Opstelling: Hans Bouma – Rick Mulder, Ruud van den Hengel, Mark Jonkers, Patrick Versluis – Niek 

Hendriksen, Jan Mulder, Franck de Vries – Patrick Paulusma, Richard Groenestege en Arnold Koole. 

Wisselspelers: Thijs Woudsma, Luuk Hendriksen en Johannes Kroes. 

Afwezig: Jeffrey Uitbeijerse, Arjan Vogelaar, Mart Hendriksen, Robert-Jan Bouma, Jan-Aris Goed, Rick 

Boerstra en Sander Pit. 

Kuinre weet dat het deze middag niet gemakkelijk zal gaan worden. Uffelte beschikt over meerdere 

spelers die in staat zijn om een doelpunt maken en zijn dus zeker gevaarlijk voor het doel. Kijkend 

naar de cijfers uit het verleden, belooft de wedstrijd van vandaag een echt doelpuntenfestijn te gaan 

worden.  

De eerste helft van deze wedstrijd, was een helft die over het algemeen aardig in evenwicht was 

tussen beide teams. Zowel Uffelte als Kuinre creëerde weinig kansen. Het veldspel van Kuinre was 

erg slordig waarbij, met name in de voorste linie erg veel balverlies was. Het leek erop alsof een 

aantal spelers van Kuinre een soort van stoeprand op hun voeten hadden, waardoor de bal steeds 

van hun voet af stuiterde. Echter waren de laatste 10 minuten van deze helft een stuk beter van de 

kant van Kuinre, er werd beter gevoetbald waardoor er meerdere kansen kwamen. Dit resulteerde 

uiteindelijk in de grootste kans van deze helft. Na goed voetbal over verschillende schijven, werd 

Richard Groenestege diep gestuurd. Daaropvolgend had Richard ook nog een goede voorzet in huis 

die bij Arnold Koole terecht kwam. Echter werd de goede poging van Arnold met een fantastische 

redding gepareerd door de keeper van Uffelte. 

 

Ruststand: 0 - 0 

 

In de tweede helft werd al snel duidelijk dat Kuinre het betere voetbal van de laatste minuten uit de 

eerste helft wederom op kon pakken, er werd beter gecombineerd en het begon weer ergens op te 

lijken. Echter was daar al snel in de tweede helft de tegenslag voor Kuinre, in de 57e minuut 

verspeelde Mark Jonkers de bal op het middenveld en met een messcherpe counter stond de 

aanvaller van Uffelte ineens voor het doel. Een schot in de korte hoek, die voor keeper Hans Bouma 

normaal gesproken een houdbare bal zou zijn, kwam uiteindelijk toch achter de achterlijn in het doel 

terecht. Een doelpunt die voort komt uit persoonlijke fouten aan de kant van Kuinre. 1-0. 

Kuinre ging na deze tegengoal gewoon door met voetballen en liet de kopjes niet hangen. Dit zou in 

de 65e minuut dan ook resulteren in de aansluitingstreffer. Jan Mulder kreeg de bal, gooide de 

trukendoos even open en besloot daarna vanaf ongeveer 25 meter maar eens een keer uit te halen. 

Alsof de actie van Jan nog niet mooi genoeg was, vloog deze bal ook nog eens in de bovenhoek. Een 

geweldige goal die het betere voetbal van Kuinre beloonde. 1-1. 

Deze aansluitingstreffer zou uiteindelijk wel één van de laatste hoogtepunten aan de kant van Kuinre 

zijn. Een aantal minuten na deze goal, was daar de voorsprong voor de thuisclub alweer. Een schot 

die van richting werd veranderd door Ruud van den Hengel zorgde ervoor dat Hans kansloos was. 

Alsof dit allemaal nog niet erg genoeg was, was daar in de 80e minuut een hoekschop voor Uffelte, 

deze werd volkomen verkeerd ingeschat door Hans Bouma en belandde uiteindelijk voor de voeten 

van Rick Mulder, deze wilde de bal weg schieten maar schoot de bal tegen de touwen in eigen doel. 

Uffelte zou hierna nog eenmaal scoren in de laatste minuten van de wedstrijd. 

 



Eindstand: 4-1. 

 

Wederom had het publiek vandaag niet te klagen over het aantal doelpunten. Uffelte, die vooral de 

eerste helft het betere veldspel liet zien, wint vandaag met name door persoonlijke fouten aan de 

kant van Kuinre.  

Johannes Kroes wordt vandaag bedankt voor zijn diensten als grensrechter en het publiek voor zijn 

trouwe steun. Volgende week staat er geen wedstrijd op het programma, maar de week erna (18 

november) zien wij u graag weer op sportpark Havendijk, als Kuinre aantreedt voor de thuiswedstrijd 

tegen Old Forward. 

 

Uw reporter: Sander Pit 

 

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

interviews/133189410/joop-van-den-berg-de-wedstrijd-kantelt-door-de-persoonlijke-fouten  

http://luister527.nl/mediatheek/audio/23477259/muziek-amp-sport-interviews/133189410/joop-van-den-berg-de-wedstrijd-kantelt-door-de-persoonlijke-fouten
http://luister527.nl/mediatheek/audio/23477259/muziek-amp-sport-interviews/133189410/joop-van-den-berg-de-wedstrijd-kantelt-door-de-persoonlijke-fouten

