
Zondag 26 mei was het dan zover. De altijd beladen derby tegen Blankenham stond op het 

programma. Voor de ranglijst maakt deze wedstrijd niks meer uit. Ongeacht het resultaat zal Kuinre 

het seizoen als nummer 6 van de ranglijst afsluiten. Voor Blankenham idem dito. Zij zullen als 

nummer 11 het seizoen afsluiten. Het resultaat voor de winterstop, een 3-2 nederlaag, zal de 

mannen van Kuinre motiveren om de ‘strijd’ vandaag tot een goed einde te brengen. Tevens werd er 

vandaag afscheid genomen van Hans Bouma en Franck de Vries. 

 

Opstelling: Hans Bouma – Rick Mulder, Jan Aris Goed, Mark Jonkers en Franck de Vries – Niek 

Hendriksen, Ruud v/d Hengel, Patrick versluis en Mart Hendriksen – Richard Greunestege en Jan 

Mulder. 

 

Wisselspelers: Luuk Hendriksen, Robert-Jan Bouma, Patrick Paulusma, Arnold Koole en Jeffrey 

Uitbeijerse. 

 

Afwezig: Rick Boerstra, Sander Pit en Arjan Vogelaar. 

 

Pupil van de week: de pupil van deze week was Elias Hulleman. De zoon van de oudgediende Menno 

Hulleman liet zien over voldoende voetbaltalent te beschikken en schoot knap binnen voor de start 

van de wedstrijd. Nog voor de wedstrijd begon was er een sfeeractie vanaf Kuinre kant. De fanatieke 

aanhang onder aanvoering van Richard Versluis en Rowan Kamman zorgden voor een rookgordijn in 

de Kuinre kleuren over het veld. Ook het ouderwetse geknal kon niet achterblijven. De mannen 

waren in de vroege uurtjes richting België vertrokken om dit spektakel tot in de puntjes te verzorgen. 

Chapeau mannen!  

 

De wedstrijd werd om 14:00 uur afgetrapt onder leiding van arbiter Visser. Het was vanaf minuut 1 

duidelijk dat het er fysiek aan toe zou gaan. Het Kuinre van de tweede seizoenshelft wat bekend 

staat als een ploeg die de bal wil hebben en altijd vooruit te willen voetballen, was niet terug te zien. 

Kuinre ging mee in het spelletje van Blankenham. De mannen van Joop v/d Berg waren meer bezig 

met hun tegenstander dan met voetballen. Er werd veel geschoffeerd en gegleden in het eerste 

kwart. Tegenvaller was dan ook het uitvallen van Mart Hendriksen. Kuinre was even van slag en 

moest tactisch hergroeperen. Patrick Paulusma kwam binnen de gelederen. Het spel werd er niet 

beter op. Toch kreeg Kuinre een dot van een mogelijkheid om op voorsprong te komen. Normen van 

der Plas kreeg de bal tegen zijn arm en de scheidsrechter floot voor een strafschop voor Kuinre. Onze 

spits Richard Greunestege ging achter de bal staan, nam een aanloop en raakte de binnenkant van de 

paal. Ook in de rebound lukte het Richard niet om het net te vinden. Richard kennende zal hij hier 

nog nachtmerries aan overhouden. Verder kwam het enige spektakel in de eerste helft voort na een 

goede combinatie tussen Patrick Versluis en Jan Mulder. Jan Mulder nam het doel van Blankenham 

onder vuur. Helaas voor Kuinre ging het schot net over. Toch was het vlak voor rust dat na een goede 

aanval Patrick Versluis vond. Patrick rondde bekwaam af en liet de keeper kansloos. 

 

Ruststand 1-0 

 

In de tweede helft was het spelbeeld eentonig. Kuinre domineerde, maar kon geen kansen creëren. 

Het geduw en getrek leverde kaarten over en weer op. Uit het niets volgde een dot van een kans 

voor Patrick Paulusma. Zijn schot miste echter precisie en eindigde tegen een been van Blankenham. 

In de 78ste minuut viel er een tweede gele kaart voor Normen van der Plas. Hij kon na aanhoudend 

commentaar aan het adres van de leiding vertrekken. Toch was het Blankenham dat de bal in de 

80ste minuut in het zestien meter gebied van Kuinre kon brengen. 



 

Hans Bouma kwam en bokste weg. Maar arbiter Visser constateerde anders en floot na vermeend 

getrek aan een Blankenham shirt voor een strafschop. Patrick de Vries nam en schoot onberispelijk 

raak. Met nog 10 minuten op de klok was er dus werk aan de winkel voor de Kuundersen. Intussen 

had ook Arnold Koole het veld betreden voor Patrick Paulusma. Kuinre bleef aandringen en gooide 

alles de zestien in. Het blok van Blankenham kon echter niet beslecht worden.  

 

Trainer Joop v/d Berg stuurde zijn nummer 4, Mark Jonkers, mee naar voren. In de dying seconds van 

de wedstrijd volgde een laatste voorzet voor Kuinre. Arnold Koole nam de bal, deze kwam op het 

hoofd van Mark Jonkers. Hij kopte richting de goal, maar onderweg verlengde Patrick Versluis de bal, 

waardoor de bal in de bovenhoek verdween. De ontlading was enorm bij de spelers van Kuinre. Na 

de aftrap floot de arbiter gelijk voor het einde van de wedstrijd.  

 

Een ontsnapping voor Joop v/d Berg en zijn mannen. Door dit resultaat komt Kuinre op een 

puntentotaal van 43 punten. Dit is een record onder het bewind van Joop v/d Berg. Een ongelooflijk 

puntentotaal waar we als selectie zeer trots op mogen wezen. Het publiek was in zeer grote getale 

toegestroomd naar de plaatselijke FC, daarvoor dank. Sander Pit was vandaag weer ouderwets in 

topvorm in zijn rol als grensrechter. Voor volgend seizoen zal hij weer aansluiten bij de selectie om 

zijn kunsten te tonen.  

 

Rick Boerstra is ook weer hard op de weg terug. Tevens zal zijn neef Ramon Boerstra aansluiten bij de 

selectie. Elke versterking is welkom. Ook Mike Boerstra keert na een uitstap bij CVVO weer terug op 

het oude vertrouwde warme nest. Een jonge jongen die staat te popelen om het Kuinre shirt weer 

aan te trekken. Het seizoen werd traditioneel afgesloten met een BBQ. Het bier vloeide rijkelijk en de 

avond duurde nog lang.  

 

Ook nog een speciale vermelding voor Hans Bouma en Franck de Vries. Beide namen vandaag met 

winst in de derby afscheid. Allebei hebben ze een flinke staat van dienst bij VV Kuinre. Beide worden 

enorm bedankt voor hun inzet bij de club en we hopen ze nog altijd een keer terug te zien bij de club 

in wat voor rol dan ook. Mannen bedankt!  

 

Voor het radioverslag verwijs ik u naar onderstaande link: 

 

https://muzieksport.nl/category/interviews 

 

Uw reporter: Rick Mulder 


