
      Tussen stand na 38 trainingen Selectie VV Kuinre seizoen 2016 / 2017. 

 1    Johannes Kroes 35 11   Richard Groenestege 23 

 2   Jan Mulder 31 12   Mark Jonkers 22 

 3   Sander Pit 31 13   Rick Boerstra 22 

 4   Patrick Versluis 30 14   Jan Bouma 22 

 5   Rick Mulder 29 15   Richard Versluis 19 

 6   Jan Aris Goed 28 16   Ruud van den Hengel 13 

 7   Bonne Sikma 26 17   Hans Bouma 11 

 8   Arnold Koole 24 18   Franck de Vries   6 

 9   Mart Hendriksen 24 19   Robert Jan Bouma   4  

10  Klaas Snijder 23       

      
   
   

 

Door studie, werk en blessures is het verschil in opkomst altijd een 

gegeven. Een feit wat altijd in beeld zou blijven. 

Franck en Ruud zijn al heel lang uit de roulatie, maar trainen volop  

Om in 2017  weer in onze competitie aan te sluiten. 

Dinsdag en vrijdag zijn onze training avonden, de opkomst verschilt 

sterk. 

Bij een jongere selectie krijg je dan te maken dat ze elders gaan 

studeren. 

Maar al met al zijn we op de goede weg ook al komt het heus wel 

voor dat we gewoon met  te weinig op ons veld staan. 

De laatste weken trainen we op vrijdag optimaal met een grote 

selectie. Heerlijk om te zien dat we dan met elkaar gas geven, om 

onze doelstelling te benaderen. 

De Winterstop ingaan met 20 punten uit 12 duels is boven 

verwachting, ga zo door mannen we verdienen het met ELKAAR. 

Winnaar van de laatste 2 edities Jan Aris Goed de laatste keer met 

75 uit 75 !! trainingen ongekend….Staat nu bescheiden op de 6e 

plaats, door een zware teen blessure moest hij weken verstek laten 



gaan, inherent aan de sport. Maar als het je overkomt MEER dan 

vervelend zeker bij deze fanatieke trainer/ voetballer. 

Ook zware blessures bij Ruud, Franck en Richard Groenestege. 

Hans ivm de vele bouw werkzaamheden rondom ons fraaie 

complex, traint daar waar het uitkomt. Wil in 2017 weer volop 

aansluiten. 

Robert Jan Bouma is deels gestopt zijn werk is daar de grootste 

reden in. 

Toch verwacht ik dat onze selectie straks weer geheel fit is om ook  

In 2017 leuke resultaten neer te zetten. 

De teller staat op 11.40 gemiddeld na 38 Trainingen. 

Arjan Vogelaar is onze reserve keeper in onze thuiswedstrijden. 

Aart Havelaar heeft Arjan al een keer vervangen toppie mannen.  

René Woudsma  traint  soms ook mee begrijpt dan niet dat ik de 

regels tijdens mijn training manipuleer. Haha René dat went wel.  

 

 

 

 


