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Kuinre - Of hij wel eens had getwijfeld of hij ooit nog weer op het 

doel zou komen te staan? 'Absoluut', reageert Kuinre - goalie Hans 

Bouma. 

'Sterker nog, tot anderhalve maand geleden had ik daar nog mijn 

sterke twijfels bij, maar gelukkig sta ik er weer.' Nu een maand of 

acht geleden sloeg het noodlot toe voor Bouma. Bij een verbouwing 

aan het sportcomplex van de voetbalclub kwam zijn hand terecht in 

de cirkelzaag. Van drie vingers was de top verdwenen. 'Je beseft 

direct dat het helemaal mis is', vertelt hij. 'De pijn kwam eigenlijk 

pas later. Eerst zit je nog vol adrenaline.' 

Vol gas racete hij richting het ziekenhuis, waar twee van de drie 

topjes er weer aan konden worden gezet. Van de derde, de 

middelvinger, was het direct duidelijk dat die niet meer te redden 

was. 'Maar ook van de wijsvinger en de ringvinger was dat nog maar 

te bezien', herinnert Bouma zich. 'De arts had daar zeer zijn twijfels 

bij.' 

Typen met negen vingers 



Opgelucht constateerde de dertigjarige inwoner van Kuinre dat die 

twee vingers in de loop van de maanden weer volledig gingen 

functioneren. Bij zijn werk op kantoor ondervond hij sowieso 

nauwelijks hinder. 'Ik heb één dag thuis gezeten', vertelt hij. 'Ik ben 

niet zo’n thuiszitter. Maar ik heb mezelf nu wel moeten aanleren dat 

ik met negen vingers type. Die tiende is, hoe stom het ook klinkt, 

gewoon tekort.' 

Spannender was het wat dat betreft of hij ooit nog weer zou kunnen 

keepen. Op het strand tijdens de vakantie probeerde hij voor het 

eerst weer een balletje over te gooien met zijn vriendin. 'Dat viel me 

nog niet mee.' Maar gelukkig veranderde dat toen hij terug in 

Nederland zijn keepers handschoenen aan deed. 'Ik merkte direct 

dat het een hoop bescherming gaf. En ik heb er nu nog extra 

bescherming in laten maken.' 

Overwinning 

Zondag stond hij in het duel tegen Willemsoord voor het eerst weer 

onder de lat. 'Hoe ik daar nu sta? Met een overwinningsgevoel. Een 

overwinning op mezelf. Ik ben heel blij en dankbaar dat het 

uiteindelijk zo is afgelopen. Dat ik weer kan keepen. Ik heb ook 

direct tegen de trainer gezegd dat ik het weer wilde proberen. Maar 

als dan van de twintig ballen er achttien pijn doen, dan wordt het 

niet wat. Gelukkig is dat niet zo. Het is meer een uitzondering als de 

bal er een keer verkeerd op komt.' 

De pijn die dat doet is vergelijkbaar met het stoten van je kleine 

teen tegen de tafelpoot, legt hij uit. 'Maar het is niet zo dat ik bang 

ben dat ik de bal er verkeerd op krijg. Dat stadium ben ik al voorbij.' 

Terug in de goal mikt Bouma op een evenaring van het puntenaantal 

van vorig jaar. 'We hebben een leuke, jonge ploeg', stelt hij. 'We 

hebben een beetje een valse start gemaakt, maar ik denk dat als het 

weer gaat draaien een evenaring van het puntenaantal er zeker in 

moet zitten. Daar moeten we in ieder geval wel voor gaan.' 

 


