
Wedstrijdverslag Hoonhorst-Kuinre 

 

Zondag 9 december stond de uitwedstrijd tegen Hoonhorst op het programma. Voor Kuinre is dit een 

onbekende tegenstander aangezien dit elftal tot en met vorig seizoen haar wedstrijden in district 

Oost afwerkte. Hoonhorst is koploper in de 5de klasse A en wist voorafgaand aan deze wedstrijd maar 

liefst 52 keer te scoren. Menig tegenstander werd dit seizoen al met dubbele cijfers naar huis 

gestuurd. Trainer Joop wilde hierop in spelen door in een erg defensief systeem te gaan voetballen 

met de volgende opstelling: 

Hans Bouma – Coen van den Hengel, Jan-Aris Goed, Franck de Vries, Rick Mulder – Niek Hendriksen, 

Twan de Vries, Jeffrey Uitbeijerse, Mart Hendriksen – Richard Groenestege, Robert-Jan Bouma. 

Wissels: Patrick Paulusma, Ruud van den Hengel, Patrick Versluis en Johannes Kroes 

Afwezig: Arnold Koole, Jan Mulder, Mark Jonkers, Arjan Vogelaar, Luuk Hendriksen, Sander Pit en 

Rick Boerstra. 

Om 14:00 werd er afgetrapt op het prachtige sportcomplex van Hoonhorst. Het was voor Kuinre de 

taak om in balbezit 4-4-2 te voetballen maar zodra Hoonhorst balbezit heeft om twee blokken van 5 

spelers te vormen. Uiteraard leverde dit veel balbezit op voor Hoonhorst in de eerste minuten van de 

wedstrijd alleen was het tempo te laag om op voorsprong te komen. In de 15de minuut van de 

wedstrijd wist Hoonhorst de 1-0 op het scorebord te zetten nadat Chris Hurink een corner kon 

binnentikken. Kuinre had de organisatie goed voor elkaar dus extra zuur om dan weer uit een 

standaardsituatie de tegengoal te krijgen. Hoonhorst bleef het restant van de eerste helft aandringen 

op de 2-0 maar wist op een paar momenten na niet erg gevaarlijk te worden. 

Ruststand: 1-0 

Kuinre had het gevoel dat er vandaag best wat te halen viel en daarom werd er gewisseld en werden 

er instructies meegegeven om spits Richard Groenestege meer in het spel te betrekken. Richard kan 

als geen ander een balletje vasthouden om vervolgens te openen op de lopende mensen. Direct na 

rust doet er zich zo’n moment voor. Richard kreeg de bal ingespeeld en opent diagonaal op de 

versnellende Robert-Jan wat leidde tot een vrije doorgang tot het doel van Hoonhorst. Robert-Jan 

blijft koel en rond uitstekend af waardoor de 1-1 op het scorebord kwam te staan. Vanaf de 1-1 was 

het eenrichtingsverkeer richting het doel van Kuinre. Hoonhorst nam het doel van Hans Bouma vaak 



onder vuur maar Hans wist een paar keer knap te redden en zelfs de lat hielp mee om het gelijke spel 

in stand te houden. Hoonhorst deed hun uiterste best om een doelpunt te forceren maar kwam keer 

op keer niet door het verdedigende blok van Kuinre heen. Na 90 minuten leverde dit een 

verrassende eindstand op van 1-1. 

Voor Kuinre is dit een uitstekend resultaat en Hoonhorst voelde zich bestolen van 2 punten. De 

tweede helft had Hoonhorst wel 80 a 90% balbezit en Kuinre heeft op het doelpunt na geen enkele 

kans gekregen. Natuurlijk is dit ook deels de verdienste van Kuinre die in het collectief goed stond te 

verdedigen en van trainer Joop die met zijn verdedigende tactiek vandaag resultaat behaalde. Patrick 

Versluis was vandaag de grensrechter en wordt bedankt voor zijn prima vlagwerk.  

Volgende week staat de thuiswedstrijd tegen Willemsoord op het programma. Op papier moet dit 

uiteraard 3 punten opleveren want Willemsoord heeft dit seizoen nog geen punt gepakt. Echter pakt 

Kuinre dit seizoen weinig punten tegen clubs die lager staan. Wanneer de tegenstander het spel 

moet maken kan Kuinre als de beste verdedigen en punten pakken, maar aanstaande zondag zal het 

spel zelf gemaakt moeten worden. Dit maakt de laatste wedstrijd voor de winterstop toch nog een 

erg lastig potje.  

Uw reporter: Rick Boerstra 

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

interviews/138023237/joop-van-den-berg-het-is-fantastisch-dat-we-hier-een-punt-pakken-tegen-

een-fantastisch-hoonhorst 

 

Alle geblesseerde spelers op een rijtje. 
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