
Rick van den Bos, voorzitter Business Club Flevo Boys

Clubliefde
Clubliefde…, wanneer spreken we eigenlijk van clubliefde? Is daar wel een definitie voor? Of is 
het meer een gevoel? Spreken we van clubliefde bij de spelers die al jaren op sportief vlak actief 
zijn voor onze vereniging? Of zijn het die vele vrijwilligers die gigantisch veel voor onze club 
betekenen? Of is het die sponsor die de club door weer en wind blijft steunen? Hoe dan ook, 
clubliefde komt vanuit je hart. En ieder voor zich mag bepalen hoeveel ‘club’ er in het hart zit, 
maar als je héél goed naar je hart luistert…, dan voel je de clubliefde kloppen. 

Kijk ik om mij heen, dan zie ik bij Flevo Boys veel actieve mensen 
met een rood-wit hart, met liefde en passie voor de club. Flevo 
Boys is verankerd in het sociale leven van vele betrokkenen. 
Ze leggen er contacten, ze maken er vrienden en beleven veel 
gezellige momenten in een sportieve ambiance. Ze besteden 
er veel tijd en hebben er ‘uit liefde voor de club’ veel voor over.  
Clubliefde…, het fundament van een vereniging. 

Een vereniging kan dan ook niet zonder actieve leden, vrijwilligers, 
sponsoren en andere betrokkenen. Op het veld, naast het veld, als 
trainer, aan de bar, als leider, als vrijwilliger, als sponsor en/of als 
bestuurslid. Allemaal hebben ze iets met elkaar, verbonden door 
de club. En dat geeft sfeer, saamhorigheid en eensgezindheid. De 
perfecte voedingsbodem voor clubliefde. 
Ik wens iedereen een fijn seizoen

Rick van den Bos
voorzitter Business Club Flevo Boys

Word nú lid van

deClub van Honderd
en ontvang de 
seizoenkaart  
voor de halve prijs!
Meer info: Jelle van Veen, 0527 69 70 76,  
veen7765@planet.nl, www.flevoboys.nl
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Na een roerig jubileumjaar

Flevo Boys heeft een roerig jubileumjaar achter de rug. Dit voorjaar werd 
duidelijk dat Flevo Boys niet alleen sportief, maar ook financieel in zwaar 
weer terecht was gekomen. Op 5 juli nam tijdens een speciale algemene 
ledenvergadering het oude bestuur afscheid en werd een interim bestuur 
gekozen, bestaande uit voorzitter Henderikus Oostra, penningmeester Jaap 
Tol en de  leden Jan Papma, André Walrave en Joost Cornelis. Inmiddels is 
Mascha Rijkenberg aangetreden als secretaris. 

De mannen hebben, kort na de 
zomervakantie, geen enkele behoefte 
de diepere oorzaken van de crisis naar 
boven te halen, maar zijn wel, met een 
groot aantal clubmensen achter zich, 
direct keihard aan het werk gegaan om 
hun club weer in een opgaande spiraal 
te krijgen. Na tientallen intensieve 
gesprekken, diverse financiële regelingen, 
een positieve algemene ledenvergadering 
op 5 juli en vooral veel inzet van tientallen 
clubmensen lijkt dat te gaan lukken. 

Moeilijke tijden
Flevo Boys heeft in haar zestigjarig 
bestaan nauwelijks moeilijke tijden 
gekend. Uitgerekend in het jubileumjaar 
2016-2017 ging er van alles mis, op sportief 
en financieel gebied. De degradatie 
van het eerste, na een slopend seizoen 
en spannende nacompetitie, sprong 
natuurlijk het meest in het oog.

56 teams
Na een zomer hard werken achter 
de schermen kan het vizier weer op 
de toekomst worden gericht. Op het 
voetballen dus. 56 teams (Flevo Boys 
is nog steeds een van de grootste 
amateurverenigingen in Noordoost 
Nederland) zijn ingedeeld en gaan, 
allemaal op hun eigen niveau, met plezier 
presteren. 

Vlaggenschip Flevo Boys 1 gaat een 
interessant seizoen tegemoet in de eerste 
klasse D, ook wel hoofdklasse C genoemd, 
omdat er zoveel gerenommeerde clubs 
in spelen, zoals SVZW, DETO, Nunspeet, 
Go Ahead Kampen, ASVD, DOS 37, SDV 
Barneveld en WHC, allemaal ambitieuze 
ex-hoofdklassers. Hoofdtrainer Inne 
Schotanus en routinier Arjen Spaan laten 
elders in deze presentatiegids weten wat 
hun verwachtingen zijn.

Optimistisch
Henderikus Oostra en Jaap Tol zijn na 
deze zware zomer weer optimistisch over 
de toekomst van Flevo Boys. ,,Financieel 
hebben we de zaken weer onder controle, 
al gaan we op dat terrein nog een paar 
lastige jaren tegemoet. Gelukkig zijn er 
veel vrijwilligers opgestaan die de handen 
uit de mouwen willen steken. In moeilijke 
tijden zie je vaak dat mensen naar elkaar 
toegroeien en dat is deze zomer ook bij 
Flevo Boys gebeurd. De uitdaging is om 
met een kleiner verenigingsbudget weer 
aansprekende prestaties te leveren, op 
alle leeftijdsniveaus, met als motto: 
voetbal voor iedereen. Iedereen is namelijk 
welkom in onze mooie club en we willen 
dat iedereen het naar zijn of haar zin 
heeft,’’ aldus Henderikus Oostra. 

Penningmeester Jaap Tol voegt daar tot 
slot nog het volgende aan toe: ,,Naast het 
presteren mag de gemeenschapszin en 
de gezelligheid nooit uit het oog worden 
verloren. Eén ding is zeker: er wordt in 
deze club niet meer geld uitgegeven dan 
dat er binnenkomt.’’
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Al ruim 90 jaar laten ondernemers zich ondersteunen door de adviseurs en accountants 

van Flynth. Flynth is een landelijke organisatie, die lokaal vertegenwoordigd is en de taal 

van de klant spreekt.

Klanten hebben in hun persoonlijke adviseur bij Flynth een 
sparringpartner, die hen met een full service pakket aan diensten 
ondersteunt bij het succesvol ondernemen. Onze adviseurs bieden 
persoonlijk advies, met gevoel voor ondernemerschap en alles wat 
daarbij komt kijken. Dat doen ze enthousiast en gedreven, met als 
resultaat samen werken aan ontwikkeling.

Het verbeteren van bedrijfsresultaten is wat telt voor onze 
klanten. Hiervoor werken Flynth-professionals met verschillende 
vakdisciplines en specifieke branchekennis nauw samen. 
 
Accountancy
Flynth staat voor een persoonlijke aanpak. Vanuit de kantoren 
in de regio bedienen we allerlei verschillende soorten klanten. 
Wij kennen de omgeving en de sector waarin de klanten zich 
begeven. 

Arbeidszaken
Binnen het vakgebied Arbeidszaken adviseren wij klanten bij alle 
vragen die vallen onder het thema ‘Arbeid’. Van verzuimbeleid tot 
een vlekkeloze personeels- en salarisadministratie en van advies 
over beloning tot een ontslagprocedure.

Audit
Vanuit Flynth Audit verzorgen we wettelijke, statutaire en 
vrijwillige controles, mede gericht op het publiek belang. 
Een vlekkeloze bedrijfsvoering voor de klant staat voorop. 

Belastingadvies
De Flynth-professionals hebben inmiddels een toonaangevende positie 
op belastinggebied. Flynth adviseert klanten optimaal op fiscaal 
gebied, bijvoorbeeld bij oprichtings- en herstructureringsvraagstukken 
of rondom bedrijfsoverdracht en opvolging.

Bedrijfskundig advies
Vanuit brede vakkennis, branchecijfers en unieke 
bedrijfsvergelijkingen worden klanten geadviseerd. Van 
ondernemer in de retail, landbouw, techniek of in de ICT: de klant 
wordt voorzien van resultaatgerichte adviezen. 

Midden in de maatschappij 
Prettig samenwerken in een continue veranderende samenleving. 
Hier draagt Flynth graag aan bij. We helpen collega’s die zich 
inzetten voor het goede doel en zetten ons in voor een beter 
ondernemersklimaat.

Flynth staat midden in de maatschappij en is een organisatie 
voor en van ondernemers. We sponsoren lokale verenigingen en 
culturele evenementen en zijn actief als vrijwilliger in (financiële) 
bestuursfuncties en nemen deel aan of organiseren activiteiten 
voor het goede doel. 

Wilt u meer weten van Flynth adviseurs en accountants? Neem 
contact op met Flynth Emmeloord en vraag naar Henk Strookappe 
of Rick van den Bos. 

Brood.net is, naast Flynth, de hoofdsponsor van Flevo Boys. Brood.net is een site die brood 

en broodproducten promoot. Achter deze sponsor gaat Hans Schipper uit Emmeloord 

schuil. Deze ondernemer is in de jaren negentig met Schipper Brood al eens hoofdsponsor 

van Flevo Boys geweest en heeft in die jaren daarna altijd binding gehouden met deze club.

Ondernemen, lokale betrokkenheid, sponsoring van lokale 
verenigingen; Hans Schipper kreeg het met de paplepel binnen. 
De familie Schipper was in Bergentheim eigenaar van een grote 
bakkerij. De onderneming sponsorde vele clubs, waar medewerkers 
vaak lid van waren, waaronder de lokale vv Bergentheim. Waar 
Hans Schipper ook zelf voetbalde. Met een unieke lichting 
talenten uit het dorp, waaronder sterspeler Arend Slot, bereikte 
Bergentheim zelfs de tweede klasse, toen de hoogste klasse in het 
zaterdagvoetbal. Hans Schipper was een zeer fanatieke verdediger, 
of verdedigende middenvelder.  

Later nam Hans Schipper, samen met zijn broer Albert, de 
bakkerij van zijn familie over en verhuisde hij via Hoogeveen 

naar Emmeloord. Al gauw sponsorde Schipper Brood diverse 
lokale sportverenigingen, stimuleerde Hans het samengaan van 
ODI en EVOC tot Vovem, en werd hoofdsponsor van Flevo Boys. 
Inmiddels heeft Hans Schipper Schipper Brood verkocht en is hij 
aandeelhouder van diverse bakkerijen waaronder Bakker Schat uit 
Soest. 

Maar de liefde voor voetbal en de plaatselijke betrokkenheid zijn er 
nog steeds. Mede daarom is zijn bedrijf één van de hoofdsponsors 
van Flevo Boys. ,,Ik doe dit niet meer om een bedrijf naar voren 
te schuiven. Ik wil als hoofdsponsor vooral aandacht vragen voor 
www.brood.net. Een informatieve site van de bakkerijbranche die 
het product brood promoot.’’ 

Schijf van Vijf
Op de site is onder meer te lezen dat brood nog steeds tot de 
basisvoedingsmiddelen behoort. In de Schijf van Vijf van het 
Voedingscentrum heeft het een vooraanstaande plek! Want brood 
is gezond. Het bevat veel belangrijke voedingsstoffen, maar is ook 
lekker, makkelijk en in een enorme variatie verkrijgbaar. Zo past 
brood bij elk moment van de dag. Wilt u meer weten over brood? 
Ga eens naar www.brood.net en verbindt u via Facebook of Twitter 
aan deze site. U krijgt dan regelmatig interessante berichten, 
recepten en filmpjes over brood.

Flynth werkt samen 
aan ontwikkeling 

Ondernemer Hans Schipper betrokken bij Flevo Boys

Brood.net:  
één van onze 
hoofdsponsors 

Hoofdsponsoren in beeld

www.flynth.nl
Nagelerweg 1 
8304 AB  Emmeloord
T 088-236 8900
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Vanaf een terras in het centrum van Lemmer kijkt de Fries nog 
even terug op het dramatisch verlopen seizoen 2016-2017, maar 
kijkt hij vooral vooruit naar het seizoen 2017-2018. Het sportieve 
rampjaar heeft er in de club, maar ook bij Schotanus persoonlijk, 
flink in gehakt. ,,Er waren veel dragende spelers vertrokken en 
de nieuwe jongens hadden gemiddeld iets minder kwaliteit.  
Daarnaast duurde het te lang voordat het elftal stond en we een 
vaste speelwijze hadden gevonden. De sfeer in de spelersgroep 
bleef naar omstandigheden overigens wel goed. Daar lag het niet 
aan. Maar uiteindelijk kwamen we voetballend net te kort. Dat 
was een hard gelag. Ik had me mijn eerste seizoen bij deze mooie 
club natuurlijk ook heel anders voorgesteld.’’

Neemt de selectie dat nare gevoel mee naar dit seizoen? ,,Nee’’, is 
de overtuiging van de Fries. ,,Wat we meenemen zijn de prestaties 
in de laatste periode, die we hebben gewonnen. Niet omdat we zo 
goed voetbalden, maar wel omdat we toen een goede organisatie 
hadden staan. Dan zie je dat het vertrouwen ook toeneemt. Als 
we dát toevoegen aan het extra voetballende vermogen van 
nieuwe jongens zoals Bjorn Adams, Aron Strengholt, Madih 
Doufikar, Ivar Span én Spaan en Van der Wal, dan heb ik alle reden 
om optimistisch te zijn. Daar komt nog iets extra’s bij; ik en veel 
anderen in de selectie willen ons revancheren voor het afgelopen 
seizoen. Dat zal ons het hele seizoen extra energie geven.”

De puzzel van het eerste elftal is in ieder geval makkelijker te 
leggen, ook al omdat de hoofdtrainer zijn selectie na een intensief 
jaar nu heel goed kent. ,,We kunnen nu sneller werken aan een 
vaste speelwijze. Het grote verschil met vorig jaar zal zijn dat 
er meer voetbal in de ploeg zit, meer voetbal van achteruit, 
waardoor het ook leuker wordt om naar te kijken.” 

Ondanks het vertrouwen in zijn vernieuwde selectie, weet 
Schotanus dat hem geen gemakkelijk jaar wacht.  
De eerste klasse D, ook wel hoofdklasse C genoemd, is een 
loodzware competitie. SVZW, Go Ahead Kampen, DOS ’37, DETO, 
Nunspeet, WHC, ASVD en SDVB zijn allemaal ex-hoofdklassers 
die dolgraag naar dat niveau willen terugkeren. ,,Allemaal zware 
tegenstanders, maar dat is Flevo Boys ook voor hen. We gaan in 
ieder geval een interessant seizoen tegemoet, met veel derby’s. 
Ook leuk voor ons publiek,” aldus Inne Schotanus tot slot.

,,Ik schat in dat we iets meer kwaliteit 

in de spelersgroep hebben gekregen, 

dan dat er is weggegaan. Daar komt 

bij dat we langdurig geblesseerden als 

Jarno van der Wal en Arjen Spaan ook 

weer terug hebben. Het is wel zo dat 

we een smallere selectie hebben, dus 

we moeten niet te veel blessurepech 

krijgen. Als we relatief weinig 

blessures krijgen, kunnen we bovenin 

een rol van betekenis spelen.” Inne 

Schotanus is tevreden over zijn 

vernieuwde selectie en gaat het 

seizoen 2017-2018 met vertrouwen in.

‘ We hebben meer voetbal 
in de ploeg’

Inne Schotanus kijkt optimistisch vooruit

FLEVO BOYS 2017/2018
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Da’s goed zeg... zeker van de Pyramideweg!

DE TWIEDE BOET

PYRAMIDEWEG 3B, URK, TEL. 688549

Pyramideweg 9, 8321 CG  Urk
Tel. 0527-683700 - Fax 0527-688154

Pyramideweg 5, 8321 CG Urk. Tel. 0527-68 16 83
www.schildertennapel.nl

Exclusive Paints & Wallpapers

Pyramideweg 11, 8321 CG  Urk
Tel. 0527-690011

Pyramideweg 15, Urk
Telefoon 0527-681420

S C H O E N E N  •  L E D E R W A R E N  •  P O D O L O G I E

Pyramideweg 3 - 8321 CG Urk - Telefoon 68 68 68 - www.visserschoenen.nl

Onder de Toren 10, Emmeloord
0527-614413, www.de-munt.nl

Scoren doe je bij
Makelaardij De Munt

ALTIJD IN VORM

WWW.POLDERSTAAL.NL

POLDERS-3002.indd   1 03-06-13   15:21

Meester & de Lange Verzekeringen  |  Koningin Julianastraat 9, 8302 CC Emmeloord  |  Postbus 39, 8300 AA Emmeloord
T  (0527) 276 180  |  E  info@mlverzekeringen.nl  |  www.mlverzekeringen.nl

ZEKERHEID
IN DE POLDER.

advies, bemiddeling en beheer voor uw
particuliere en zakelijke verzekeringen 

BEL VOOR ZEKERHEID (0527) 276 180.

Dr. W.M. Verhaarlaan 29    ⎮    8302 JM Emmeloord    ⎮    T  0527 622 881

I  www.luimesav.nl    ⎮    E  info@luimesav.nl

Luimes AV, uw teamgenoot in beeld, licht en geluid
Trotse supporter van v.v. Flevo Boys

Sportpark
Sportpark Ervenbos 
Espelerlaan 80, Emmeloord  

3 kunstgrasvelden
3 natuurgrasvelden
3 pupillenvelden

Teams
6
1
4

17
34

seniorenteams
damesteam
meisjesteams
juniorenteams
pupillenteams

kaboutervoetbal
G-voetbal
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Belangrijke adressen en telefoonnummers

v.v. Flevo Boys
Postbus 120, 8300 AC Emmeloord 
(0527) 61 59 37 
info@flevoboys.nl 

Voorzitter
Henderikus Oostra
06 20 26 02 74
voorzitter@flevoboys.nl

Secretaris 
Mascha Rijckenberg 
06 42 24 44 74
secretaris@flevoboys.nl

Penningmeester
Jaap Tol 
06 50 83 91 20 
penningmeester@flevoboys.nl

Bestuurslid voetbalzaken 
Joost Cornelis 
06 51 85 95 42
bestuurslidvoetbalzaken@flevoboys.nl

Consul 
Dick van Stuivenberg 
06 23 26 86 91
dickvanstuivenberg@hotmail.com

Bankrelatie Flevo Boys 
Rabobank Emmeloord 
IBAN nr. NL26 RABO 0114 2499 70

Voorzitter technische commissie
Nico Friso
06 20 95 97 62
technischecommissie@flevoboys.nl

Voorzitter voetbalcommissie 
Jeroen Harsevoort 
06 13 80 99 36
voorzittervoetbalcommissie@flevoboys.nl

PR en Communicatie
Vacant

prencommunicatie@flevoboys.nl

Club van Honderd
Jelle van Veen
(0527) 69 70 76
clubvanhonderd@flevoboys.nl

Flevo Boys in de media
www.flevoboys.nl 
twitter.com/flevoboys 
youtube.com/user/flevoBoysEmmeloord
facebook.com/flevoBoys
instagram.com/flevo_Boys

 

Voorzitter BCF 
Rick van den Bos 
06 51 39 58 47 
voorzitter@businessclubflevoboys.nl

Secretaris BCF 
Harry Scholtens
06 53 54 94 93
bcf@flevoboys.nl

Penningmeester BCF
Alex Stoker
06 25 02 28 40
bcf@flevoboys.nl

Sponsorcommissie
Henk Strookappe
06 53 55 33 96
sponsorcommissie@flevoboys.nl

Bankrelatie BCF 
Rabobank Noordoostpolder-Urk
IBAN nr. NL84 RABO 0312 0258 15

Wedstrijdprogramma 2017-2018
EERSTE PERIODE

Wedstrijddag 1, 23 september 
ASV Dronten - Hierden 
DOS ‘37 - SDV Barneveld 
FC Zutphen - SVZW 
Flevo Boys - DETO Twenterand 
KHC - Go-Ahead Kampen 
Nunspeet - DZC ‘68 
Vroomshoopse Boys - WHC 

Wedstrijddag 2, 30 september 
DETO Twenterand - ASV Dronten 
DZC ‘68 - KHC 
Go-Ahead Kampen - DOS ‘37 
Hierden - FC Zutphen 
SDV Barneveld - Nunspeet 
SVZW - Vroomshoopse Boys 
WHC - Flevo Boys 

Wedstrijddag 3, 7 oktober 
ASV Dronten - WHC 
DOS ‘37 - Hierden 
DZC ‘68 - Go-Ahead Kampen 
FC Zutphen - Vroomshoopse Boys 
Flevo Boys - SVZW 
KHC - SDV Barneveld 
Nunspeet - DETO Twenterand 

Wedstrijddag 4, 14 oktober 
DETO Twenterand - DOS ‘37 
Go-Ahead Kampen - Nunspeet 
Hierden - KHC 
SDV Barneveld - DZC ‘68 
SVZW - ASV Dronten 
Vroomshoopse Boys - Flevo Boys 
WHC - FC Zutphen 
Wedstrijddag 5, 21 oktober 
ASV Dronten - DOS ‘37 
DETO Twenterand - FC Zutphen 
Flevo Boys - Nunspeet 
Hierden - Go-Ahead Kampen 
SVZW - SDV Barneveld 
Vroomshoopse Boys - KHC 
WHC - DZC ‘68 

Wedstrijddag 6, 28 oktober 
ASV Dronten - Flevo Boys 
DOS ‘37 - Vroomshoopse Boys 

DZC ‘68 - DETO Twenterand 
FC Zutphen - SDV Barneveld 
Go-Ahead Kampen - WHC 
KHC - SVZW 
Nunspeet - Hierden 

Wedstrijddag 7, 4 november 
DETO Twenterand - KHC 
Flevo Boys - FC Zutphen 
Hierden - DZC ‘68 
SDV Barneveld - Go-Ahead Kampen 
SVZW - Nunspeet 
Vroomshoopse Boys - ASV Dronten 
WHC - DOS ‘37 

Wedstrijddag 8, 18 november 
DOS ‘37 - Flevo Boys 
DZC ‘68 - SVZW 
FC Zutphen - ASV Dronten 
G.A. Kampen - DETO Twenterand 
KHC - WHC 
Nunspeet - Vroomshoopse Boys 
SDV Barneveld - Hierden
 
TWEEDE PERIODE

Wedstrijddag 9, 25 november 
ASV Dronten - Nunspeet 
DETO Twenterand - Hierden 
FC Zutphen - DOS ‘37 
Flevo Boys - KHC 
SVZW - Go-Ahead Kampen 
Vroomshoopse Boys - DZC ‘68 
WHC - SDV Barneveld 

Wedstrijddag 10, 2 december 
DOS ‘37 - SVZW 
DZC ‘68 - Flevo Boys 
G.A. Kampen - Vroomshoopse Boys 
Hierden - WHC 
KHC - ASV Dronten 
Nunspeet - FC Zutphen 
SDV Barneveld - DETO Twenterand 

Wedstrijddag 11, 9 december 
ASV Dronten - DZC ‘68 
DOS ‘37 - Nunspeet 
FC Zutphen - KHC 
Flevo Boys - Go-Ahead Kampen 

SVZW - Hierden 
Vroomsh. Boys - SDV Barneveld
WHC - DETO Twenterand 

Wedstrijddag 12, 16 december 
DETO Twenterand - SVZW 
DZC ‘68 - FC Zutphen 
Go-Ahead Kampen - ASV Dronten 
Hierden - Vroomshoopse Boys 
KHC - DOS ‘37 
Nunspeet - WHC 
SDV Barneveld - Flevo Boys 

Wedstrijddag 13, 27 januari 
ASV Dronten - SDV Barneveld 
DOS ‘37 - DZC ‘68 
FC Zutphen - Go-Ahead Kampen 
Flevo Boys - Hierden 
KHC - Nunspeet 
SVZW - WHC 
Vroomsh. Boys - DETO Twenterand 

Wedstrijddag 14, 3 februari 
DETO Twenterand - Flevo Boys 
DZC ‘68 - Nunspeet 
Go-Ahead Kampen - KHC 
Hierden - ASV Dronten 
SDV Barneveld - DOS ‘37 
SVZW - FC Zutphen 
WHC - Vroomshoopse Boys 

Wedstrijddag 15, 17 februari 
DETO Twenterand - Nunspeet 
Go-Ahead Kampen - DZC ‘68 
Hierden - DOS ‘37 
SDV Barneveld - KHC 
SVZW - Flevo Boys 
Vroomshoopse Boys - FC Zutphen 
WHC - ASV Dronten 

Wedstrijddag 16, 3 maart 
ASV Dronten - SVZW 
DOS ‘37 - DETO Twenterand 
DZC ‘68 - SDV Barneveld 
FC Zutphen - WHC 
Flevo Boys - Vroomshoopse Boys 
KHC - Hierden 
Nunspeet - Go-Ahead Kampen 

Wedstrijddag 17, 10 maart 
ASV Dronten - Vroomshoopse Boys 
DOS ‘37 - WHC 
DZC ‘68 - Hierden 
FC Zutphen - Flevo Boys 
Go-Ahead Kampen - SDV Barneveld 
KHC - DETO Twenterand 
Nunspeet - SVZW
 
DERDE PERIODE

Wedstrijddag 18, 17 maart 
DETO Twenterand - DZC ‘68 
Flevo Boys - ASV Dronten 
Hierden - Nunspeet 
SDV Barneveld - FC Zutphen 
SVZW - KHC 
Vroomshoopse Boys - DOS ‘37 
WHC - Go-Ahead Kampen 

Wedstrijddag 19, 24 maart 
DOS ‘37 - ASV Dronten 
DZC ‘68 - WHC 
FC Zutphen - DETO Twenterand 
Go-Ahead Kampen - Hierden 
KHC - Vroomshoopse Boys 
Nunspeet - Flevo Boys 
SDV Barneveld - SVZW 

Wedstrijddag 20, 31 maart 
ASV Dronten - FC Zutphen 
DETO Twenterand - G.A. Kampen 
Flevo Boys - DOS ‘37 
Hierden - SDV Barneveld 
SVZW - DZC ‘68 
Vroomshoopse Boys - Nunspeet 
WHC - KHC 

Wedstrijddag 21, 7 april 
ASV Dronten - DETO Twenterand 
DOS ‘37 - Go-Ahead Kampen 
FC Zutphen - Hierden 
Flevo Boys - WHC 
KHC - DZC ‘68 
Nunspeet - SDV Barneveld 
Vroomshoopse Boys - SVZW 

Wedstrijddag 22, 14 april 
DETO Twenterand - Vroomsh. Boys 
DZC ‘68 - DOS ‘37 
Go-Ahead Kampen - FC Zutphen 
Hierden - Flevo Boys 
Nunspeet - KHC 
SDV Barneveld - ASV Dronten 
WHC - SVZW 

Wedstrijddag 23, 21 april 
ASV Dronten - KHC 
DETO Twenterand - SDV Barneveld 
FC Zutphen - Nunspeet 
Flevo Boys - DZC ‘68 
SVZW - DOS ‘37 
Vroomshoopse Boys - G.A. Kampen 
WHC - Hierden 

Wedstrijddag 24, 12 mei 
DOS ‘37 - FC Zutphen 
DZC ‘68 - Vroomshoopse Boys 
Go-Ahead Kampen - SVZW 
Hierden - DETO Twenterand 
KHC - Flevo Boys 
Nunspeet - ASV Dronten 
SDV Barneveld - WHC 

Wedstrijddag 25, 19 mei 
ASV Dronten - Go-Ahead Kampen 
DOS ‘37 - KHC 
FC Zutphen - DZC ‘68 
Flevo Boys - SDV Barneveld 
SVZW - DETO Twenterand 
Vroomshoopse Boys - Hierden 
WHC - Nunspeet 

Wedstrijddag 26, 26 mei 
DETO Twenterand - WHC 
DZC ‘68 - ASV Dronten 
Go-Ahead Kampen - Flevo Boys 
Hierden - SVZW 
KHC - FC Zutphen 
Nunspeet - DOS ‘37 
SDV Barneveld - Vroomsh. Boys

1e klasse D
ASV Dronten 
www.asvdronten.nl 

DETO Twenterand 
www.deto.nl 

DOS ’37 
www.dos37.nl 

DZC ’68 
www.dzc68.nl 

FC Zutphen 
www.fczutphen.nl 

Flevo Boys 
www.flevoboys.nl

Go-Ahead Kampen 
www.goaheadkampen.nl 

Hierden 
www.vvhierden.nl 

KHC 
www.khc-kampen.nl 

Nunspeet 
www.vvnunspeet.nl 

SDV Barneveld 
www.sdvb.nl 

SVZW 
www.svzw.nl 

Vroomshoopse Boys 
www.vvvroomshoopseboys.nl

WHC 
www.whcwezep.nl

6
1
4

17
34

seniorenteams
damesteam
meisjesteams
juniorenteams
pupillenteams

kaboutervoetbal
G-voetbal
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En toen kwam 
Shona
Dames en voetbal? Dat gaat niet samen. We zagen het 
afgelopen zomer toch overduidelijk tijdens het EK voor 
vrouwen? Okay, ze doen een spelletje met de bal. Maar 
voetbal mag je dat toch niet noemen? Ik weet wel hoe dat 
komt. Het lichaam van een vrouw is namelijk niet gebouwd 
voor het voetbal zoals wij mannen dat graag zien. Frisse 
jonge meiden trek je bovendien geen veel te wijde broek en 
shirt aan. Die stuur je met een paar honderd euro de Lange 
Nering in om je een paar uur later te laten betoveren door 
hun aangeklede schoonheid.

Het echte voetbal is voor mannen. Vrouwen hebben daar 
niets te zoeken. Kijk maar naar de historische beelden uit 
Engeland, de bakermat van het voetbal. Ons voetbal zoals 
we dat zelf hebben uitgevonden. Mannen in lange jassen op 
de tribune, sigaar in de mondhoek en gedisciplineerd juichen 
bij een overwinning. En op het strijdtoneel 22 kerels die zich 
volgens het spelregelboekje gedroegen. Een scheidsrechter 
hadden we destijds nauwelijks nodig. Weliswaar verloederde 
ons gedrag zich op én rondom het veld door de jaren heen 
behoorlijk, maar hoe het toch heeft kunnen gebeuren dat 
ook de vrouwen een plekje in ons voetbal hebben veroverd, 
zou ik niet weten. We hebben het blijkbaar laten gebeuren. 
En lijdzaam moeten we toezien dat voetbal niet meer van 
ons alleen is. We moeten het delen. Langs de lijn, thuis 
op de bank, op het veld, in de kantine. Ja…, zelfs in de 
businessclub.

De keerzijde van onze ongecontroleerde mannelijkheid is dat 
voetbal ons de kans heeft gegeven om ongenuanceerd alles 
maar te roepen wat we willen. Op een manier die eigenlijk 
niet bij ons past, maar die we ondertussen wel ruimhartig 
hanteren. En of we nou speler, supporter, sponsor of 
voetbalouder zijn, we schreeuwen, provoceren, schoppen, 
sleuren, spugen en slaan. We blijven niet meer met onze 
tengels van elkaar af en beledigen zelfs het arbitrale trio op 
onbeschofte manier omdat zij de spelregels wél kennen…, 
en wij niet meer. Het resultaat? Stilletjes aan schamen we 
ons steeds meer voor onze bijna onbeschofte mannelijkheid. 
We hebben er uitgebreid over gepraat, we hebben tig keer 
sorry gezegd en zelfs met blauwe ‘RESPECT’ bandjes om de 
bovenarm wedstrijdjes gespeeld. Niets hielp. 

En toen, op 22 april 2017, kwam Shona Shukrula in een 
keurig door haar zelf gestreken scheidsrechterspakje het 
hoofdveld van Sportpark Ervenbos oplopen. Vrouwelijk 
schoon van slechts 26 lentes, gemiddeld een kop kleiner 
dan alle spelers, licht getint huidje en een paar ogen die 
dwars door alle kerels heen kijken. Ik viel meteen voor 
haar charme en toonde het respect dat ze vanaf het eerste 
moment afdwong. Met een minimum aan verbale inzet 
bleef ze twee keer 45 minuten de baas over 22 voetbaltijgers 
van Flevo Boys en SDV Barneveld, over een paar honderd 
toeschouwers, over de complete businessclub. Shona 
temperde onze onbehouwen mannelijkheid zonder dat ze 
de mannelijkheid in het voetbal van ons afpakte. Dat heet 
RESPECT zonder blauwe armbandjes!

Vrouwen en voetbal? Ik moet daar nog steeds een  
beetje aan wennen. Toch maak ik graag de uitzondering. 
Voor jou Shona. Als ik voortaan jouw scheidsrechterspakje 
strijk, fluit jij komend seizoen dan elke zaterdag op 
Ervenbos?

Voetbaldier

 EXPERT EMMELOORD | ACHTEROM 2-4 | (0527) 870070

Voordeel scoren en toch de beste service?

SCOREN DOE JE BIJ HARDEMAN-INTERIEUR
PVC, gordijnen, raamdeco alles
op gebied voor woonplezier.

Landbouwkade 17 | Emmeloord | www.hardeman-interieur.nl
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Uw adres voor het professioneel laten reinigen van uw voertuig, 
caravan, camper, tractor etc.  
Zowel interieur als exterieur!! 

Ons adres:  Bedrijfsweg 17, 8304 AA Emmeloord 
Telefoon:  0527-619868 / 06-15897479 
 

www.cleancentrum.nl 
info@cleancentrum.nl 

Aangenaam Interemm

Specialist in 

interieur- en standbouw. 

Voor de zakelijk én particuliere markt. 

Vakkundig en betrokken.

Adres Verlengde Gildenweg 17 , 8304 BK Emmeloord
Telefoon 0527-624576

Internet www.interemm.nl
Mail  info@interemm.nl



De actie maakte de BCF meer zichtbaar in de vereniging en werd 
bijzonder gewaardeerd. De bedenker ervan, BCF-penningmeester 
Alex Stoker, komt uit een echte Flevo Boys-familie en is BCF-
bestuurslid van het eerste uur. ,,Toen in 2001 de BCF door Henk 
Strookappe en Huib van der Wal zou worden opgericht, werd ik 
als penningmeester van het bestuur van Flevo Boys al snel bij 
dit initiatief betrokken. We bedachten dat het goed was dat ik 
ook penningmeester zou zijn van de BCF, zodat ik de verbinding 
kon zijn met de vv. De doelstelling van de BCF was en is om 
aantrekkelijk hoofdklassevoetbal te spelen met zoveel mogelijk 
eigen spelers.’’

Altijd gezellig
De BCF begon bescheiden, met zo’n twintig leden. Momenteel 
telt de club 114 leden, waarvan er een klein aantal alleen in 
natura zijn bijdrage levert. ,,De leden komen graag omdat we een 
prachtige businessruimte hebben, waar de sfeer laagdrempelig 
is en het altijd gezellig is. Je kunt er netwerken, maar ook 
gewoon voetbal kijken en een ontspannen middag beleven. Onze 
jaarlijkse bijdrage is met 825 euro relatief bescheiden, al is het 
voor ZZP’ers nog wel een fors bedrag. Er wordt ons wel eens 
gevraagd om die bijdrage te verhogen, maar we houden deze 
laagdrempelig. Dit past goed bij Flevo Boys.’’

Van dit bedrag wordt zo’n dertig procent besteed aan eigen 
activiteiten. Het overige, zo’n 60.000 euro per jaar dus, gaat naar 
de vv. Maar er gaat meer geld via (de sponsorcommissie van) de 
BCF naar de club. Veel leden van de BCF laten hun lidmaatschap 
upgraden, worden bijvoorbeeld zilver-, goud- of platinasponsor, 
voor 1500 tot 4500 euro. Flevo Boys heeft momenteel dertig 
zilversponsors! Al deze extra sponsorbedragen gaan ook 
naar de vv.

Relatief onbekend
Alex Stoker, die nog één jaar als penningmeester aanblijft, weet 
dat de BCF relatief nog steeds onbekend is bij het grote Flevo 
Boys-publiek. ,,Veel leden denken dat we er alleen maar voor 
onszelf zitten en niet voor de club, terwijl het een feit is dat we 
de vereniging met een groot bedrag stevig ondersteunen. Maar 
misschien moeten we de hand ook in eigen boezem steken en 
ons wat meer en op andere manieren laten zien. Vandaar ook de 
koffieactie.’’

Voor meer info: zie ook www.businessclubflevoboys.nl.

Met liters koffie en thee trokken zes 

vertegenwoordigers van Business 

Club Flevo Boys dit voorjaar op 

twee ‘natkoude’ ochtenden langs 

de pupillenvelden op Sportpark 

Ervenbos. Kleumende ouders, die 

de kou via het vochtige gras via hun 

voeten omhoog voelden komen, 

maakten dankbaar gebruik van dit 

gratis aanbod. Per morgen gingen er 

zo’n 250 kopjes doorheen! Daarbij 

bood de BCF de pupillenteams nog 

een gratis patatje aan. 

Gratis koffie op twee 
‘natkoude’ ochtenden

Ludieke actie maakt BCF meer zichtbaar
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IETS TE VIEREN? 
WIJ ZIJN GRAAG VAN DE PARTIJ....

Uw gasten zijn onze gasten. Wij leveren maatwerk voor kleine 
en grote gelegenheden. Binnenkort ook iets te vieren? 
Een tuinfeest, jubilea, bruiloft, verjaardag of ander feest? Wij 
zijn graag van de partij! Neem vrijblijvend contact met ons op. 

Het Rister 11 • Bant • T. 0527 27 43 27 • www.welkombijslump.nl 

“Slump Catering & Events wenst 
Flevo Boys een fantastisch seizoen toe”

NIEUW: DE VRIENDENPLANKEen vaste advocaat
beslist beter

www.scholtensadvocaten.nl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

Stukadoorsbedrijf Gerrit Hofstra is 
een ambachtelijk familiebedrijf dat 
al meer dan 15 jaar actief is in de 
Noordoostpolder en omstreken.

U kunt bij ons terecht 
voor alle voorkomende 

stukadoorswerkzaamheden. 
Wij geloven in kwaliteit mogelijk 

gemaakt door passie en 
vakmanschap. Heldere off ertes, 
betrouwbaarheid en vakwerk is 

wat wij u bieden.

Tel. 0527-614810
www.stukadoorsbedrijfgerrithofstra.nl

Weg van Ongenade 23
8312 PA Creil
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Koel- opslag- en verpakkingsbedrijf in agrarische producten

Wij zijn Skal gecerti�ceerd

Fabrieksweg 5
8304 AT Emmeloord
T (0527) 61 43 20
F (0527) 69 95 28
M 06 22 11 55 19www.koelbedrijfklompe.nl 



Zo’n 35 jaar geleden kreeg uitvoerder Gerrit Brem, in die tijd actief als lid van 

de accommodatiecommissie, een versleten keet van Bouwbedrijf Timmer. Hij 

knapte de keet op en plaatste deze voor de thuiswedstrijden van het eerste  

als ‘filiaal van de kantine’ in de hoek van het hoofdveld bij de parkeerplaats. 

Gerrit verkocht daar koffie, koeken en andere lekkernijen, aanvankelijk met  

(in willekeurige volgorde) Gerrit Meindertsma en zijn vrouw, Jolanda Baarda, 

Louise van der Wel, Geeske Dieterman en Evert Uitslag. Een geweldige service 

voor de bezoekers, want niet iedereen kan in de drukke kantine terecht. 

Gerrit kreeg hulp van Sjoerdje Wielenga, haar zus Anita en Piet 
Sonneveld. Zij ondersteunen Gerrit al weer tientallen jaren. Anno 
2017 zijn ze nog steeds actief in hun Keet, die inmiddels verplaatst 
is naar een andere hoek. Een ongekend staaltje vrijwilligerswerk, 
dat wordt gemotiveerd door hun onderlinge  vriendschap en liefde 
voor hun club. 

Urk thuis
We nemen als het eerste thuis speelt tegen Urk een kijkje in ‘de 
Keet’, ook wel Gerrits Keet genoemd. Gerrit, Sjoerdje, Anita en 
Piet zijn er klaar voor. Gerrit heeft een perfect gevoel ontwikkeld 
voor de verhouding water en koffie in de grote filterzak van de 
koffieketel. De kartonnen bekertjes staan klaar, melk en suiker 
staan op het tafeltje voor de Keet, de koeken zijn uitgepakt.  
Laat maar komen die klanten.

Opwindend is de wedstrijd niet. Urkers en Emmeloorders melden 
zich in alle rust voor een bakkie. Er is tijd voor een praatje. Gerrit 
en Piet assisteren rustig op de achtergrond. Sjoerdje en Anita 
verzorgen vlot  babbelend de klantcontacten. Sjoerdje: ,,Wij 

hebben veel vaste klanten. Eén klant dolt dat hij alleen koffie van 
Anita wil, want die vindt hij veel leuker dan haar zus. Traditioneel 
klaagt hij dan altijd over de koeken.’’ 

Anita: ,,We hebben hele bijzondere klanten hoor. Een man maakte 
jarenlang, als wij hem vroegen hoe hij zijn koffie wilde hebben, 
élke keer hetzelfde grapje: met een scheutje beerenburger. 
We werden er flauw van. Toen zag ik hem toevallig een keer 
in een programma van Omroep Flevoland, waarin hem werd 
gevraagd om het Wilhelmus te zingen. Hij zei dat hij dit wel kon, 
maar faalde al na twee zinnen. Toen hij de tijdens de volgende 
thuiswedstrijd weer hetzelfde flauwe grapje maakte, zei ik: u 
krijgt uw scheutje beerenburger als u de eerste twee coupletten 
van het Wilhelmus voor ons zingt. Hij heeft het grapje daarna 
nooit meer gemaakt.’’

Onderlinge vriendschap
De gezelligheid in en rond de Keet, de contacten met clubmensen 
en supporters van de bezoekende clubs, Gerrit, Piet, Sjoerdje 
en Anita genieten ervan. Daarnaast hebben ze het onderling 

ook gezellig. Ze zijn al heel lang bevriend. ,,Piet was vroeger 
grensrechter van dames één, waarin ik toen voetbalde. Hij 
sponsorde ons met vijf gulden per doelpunt, samen met Roel 
de Oude. Nog steeds gaan we elk jaar een weekend weg met die 
groep,’’ vertelt Sjoerdje.

Gerrit heeft vanwege trieste familieomstandigheden zware tijden 
gekend. Dan waren Sjoerdje, Piet en Anita er voor hem. Anita: 
,,Maar Gerrit zorgt ook goed voor ons hoor. Hij heeft een perfect 
kacheltje gemaakt in de Keet, zodat we in de winter ook lekker 
warm zitten.’’ 

Wat het viertal ook fijn vindt: ze horen bij de barploeg. Ze dragen 
dezelfde kleding en sluiten de zaterdag na een thuiswedstrijd 
altijd af met een borrel in de kantine. Ze hebben dan weer een 
gezellige dag gehad, de supporters service verleend én wat geld 
verdiend voor de club. 

Flevo Boys heeft fantastische vrijwilligers!

‘ Gerrit heeft een perfect 
gevoel ontwikkeld 
voor de verhouding 
water en koffie in de 
grote filterzak van de 
koffieketel’

Vrijwilligers in beeld: Gerrit Brem, Sjoerdje en Anita Wielenga en Piet Sonneveld

‘ De Keet’, 
al 35 jaar een begrip
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Een aandeel in elkaar

Op het veld, langs de zijlijn of in de business club, sport geeft iedereen plezier. Met

elkaar maak je er het beste van, voor de club. Dat we daar als sponsor een steentje

aan kunnen bijdragen, doen we met gepaste trots.  #Aandeelinelkaar

Sport geeft plezier en verbindt

Foto: Pim van der Maden

Meer winnen
dan de
wedstrijd.

Sport brengt
mensen bij

elkaar.



Dit seizoen begint Arjen Spaan (30), na bijna drie jaar blessureleed, weer 

volledig fit aan zijn dertiende (!) jaar in Flevo Boys 1. Het afgelopen seizoen 

was voor hem in alle opzichten dramatisch. Hij begon, hersteld van een 

kruisbandblessure, ambitieus aan de voorbereiding, maar kwakkelde het gehele 

seizoen met (spier)blessures. Eén wedstrijd begon hij in de basis: thuis tegen 

Zuidvogels, de wedstrijd waarna de degradatie een feit was….

Jongen van de club
Arjen Spaan is een jongen van de club. De Emmeloorder begon in 
de F-jes en ontwikkelde zich al snel tot een klassieke linksbuiten: 
snel, technisch, tikje flegmatiek, maar met een explosieve 
linkerwreef. Als B-junior maakte hij al zijn debuut in Flevo Boys 1. 
Hij speelde in mei 2004 zelfs de beslissingswedstrijd tegen HHC,  
in Wezep. In dat seizoen maakte hij zoveel indruk, dat PEC Zwolle  
hem haalde. In Zwolle speelde hij twee jaar in de A1 en een half 
jaar in de eerste elftalselectie. Onder hoofdtrainer Jan Everse 
kreeg de toen nog timide linksbuiten echter geen kans in het 
eerste. ,,Ik heb daarom gekozen voor mijn HBO-studie, waar 
ik inmiddels een achterstand had opgelopen, en ging in de 
winterstop  terug naar Flevo Boys.’’
Bij zijn cluppie vond hij het plezier in het voetballen terug. 
Onder de trainers Jan van Raalte, Willem Brouwer en Wiljan 
Mossing Holsteyn was hij altijd een vaste waarde, uiteraard als 
linksbuiten. Elk seizoen was de begaafde linkspoot goed voor 

een flink aantal doelpunten en assists. Blessures had hij vrijwel 
nooit, tot een duel met de keeper van VVOG een scheurtje in de 
kruisband opleverde. Na vier maanden trainen, zonder operatie, 
speelde Arjen weer, maar niet lang daarna scheurde tijdens een 
training de kruisband helemaal af. Nu was een operatie wel 
noodzakelijk. Een lange periode van herstel volgde.
Het afgelopen seizoen zat hij zich langs de kant te verbijten. Wat 
ging er allemaal mis? Arjen: ,,Daar is al veel over gezegd. Een 
nieuwe trainer, te veel nieuwe jongens, het heeft te lang geduurd 
voordat het team een op elkaar ingespeeld geheel was.’’

Niet stoppen
De degradatie, de blessures, ze vormen voor Arjen niet genoeg 
redenen om te stoppen. ,,Ik wil geen afscheid nemen na zoveel 
blessureleed. Ik ben nu al weer maanden fit en wil zo lang 
mogelijk op een hoog niveau spelen. Recreatief voetballen 
kan altijd nog. Met mijn baan als relatiebeheerder bij Vivan 

accountants-adviseurs kan ik het ook goed combineren.’’
En hij heeft vertrouwen in een leuk seizoen. ,,Er zijn bij ons veel 
jongens weggegaan, maar als je kijkt naar het thuisduel tegen 
Zuidvogels, zijn er maar drie basisspelers weggevallen: William 
de Boer, Harvey de Boer en Tjisse Kerkstra. Daarvoor komen 
een aantal goede voetballers terug, terwijl Jarno van der Wal en 
Tomas Boer uit eigen gelederen ook weer helemaal fit aansluiten. 
De selectie is wat smaller, maar dat hoeft geen probleem te zijn. 
Dan is het ook duidelijker wie er bij de groep basisspelers horen 
en wie niet en heb je ook minder ontevreden spelers.’’
De indeling in de eerste klasse D, ook wel eens ‘hoofdklasse 
C’ genoemd,  roept gemengde gevoelens op. ,,Het is een 
interessante competitie, met veel tegenstanders uit de regio, 
waar je goed tegen kunt voetballen. Ook leuk voor ons publiek, 
denk ik. Er zijn wel zeven, acht ploegen die kampioen willen en 
kunnen worden. Het leuke is: daar horen wij ook bij. Persoonlijk 
kijk ik er naar uit om eindelijk weer eens jaar blessurevrij te 
voetballen en mijn bijdrage te leveren aan de teamprestatie. Ik 
heb dat erg gemist.’’

‘ Ik wil geen afscheid nemen na 
zoveel blessureleed’

‘ Het is een interessante 
competitie, met veel 
tegenstanders uit de 
regio’

Clubjongen  
begint  
aan zijn  
dertiende  
seizoen in  
Flevo Boys 1

Arjen Spaan, eindelijk blessurevrij

Een aandeel in elkaar

Op het veld, langs de zijlijn of in de business club, sport geeft iedereen plezier. Met

elkaar maak je er het beste van, voor de club. Dat we daar als sponsor een steentje

aan kunnen bijdragen, doen we met gepaste trots.  #Aandeelinelkaar

Sport geeft plezier en verbindt

Foto: Pim van der Maden

Meer winnen
dan de
wedstrijd.

Sport brengt
mensen bij

elkaar.
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Deal?
 
Laatst vroeg iemand of wij ook hele ingewikkelde 
websites bouwen. “Ja… dat doen wij ook.” En of we 
logo’s ontwerpen en huisstijlen. “Ja... dat doen wij 
ook.” En of wij ook contentmarketing verzorgen 
en e-mail nieuwsbrieven. “Ja... dat doen wij ook.” 
En of we creatieve concepten ontwikkelen en 
campagnes bedenken. “Ja… dat doen wij ook.”  En 
of wij video-producties verzorgen en fotografie. 
“Ja… dat doen wij ook.” En of we teksten schrijven 
en jaarverslagen verzorgen. “Ja… dat doen wij ook.” 
En of wij de social media voor klanten doen. “Ja… 
dan doen wij ook.” En of wij ook bedrijfsevents 
organiseren en beursdeelname begeleiden. “Ja… 
dat doen wij ook.” En of wij…. 
 
“Ja, wij zijn full service in communicatie en reclame. 
Maar eh… zullen we nu eerst even naar de Boys 
kijken? Doen we daarna een biertje en praten we 
dan uitgebreid verder. Deal?”



Fariz Mesud, Henry Huijsmans, Bjorn Adams, Aron Strengholt, Ivar Span, 
Pim Withaar, Abdessamad Boundati, Madih Doufikar, Lars de Boer

De nieuwelingen

Fariz Mesud 
(21)

Fariz Mesud is de nieuwe doelman in de selectie van Flevo 
Boys. Mesud is een 21-jarige doelman uit Sint Nicolaasga, die 
bedrijfseconomie studeert aan de NHL in Leeuwarden. Hij komt 
over van Renado en speelde eerder voor VV Heerenveen en VVI. 
Flevo Boys kwam in beeld via oud-Flevo Boys-aanvoerder Arjen 
Postma, die het afgelopen seizoen ook voor Renado speelde. 
Fardi trainde twee weken mee, overtuigde en ervoer dat Flevo 
Boys een fijne club is. De jonge doelman staat nog niet zolang 
tussen de doelpalen. Tot de B-junioren was hij voetballer, al 
keepte hij ook graag. Arjen Postma, toen trainer van Renado, 
haalde hem bij het eerste elftal. Een tijdlang voetbalde hij op 
zaterdag en keepte hij op zondag. op een gegeven moment 
maakte Fariz de keuze voor het keepen. Hij schetst zichzelf als 
een keeper ‘die lang kan blijven staan’ en sterk is in één tegen 
één-duels en op afstandsschoten. 

Henry 
Huijsmans (26)

Henry Huijsmans is een oude bekende die na een jaar ASV 
Dronten terugkeert. Henry, die een aantal jaren geleden de stap 
maakte van Flevo Boys 2 naar Flevo Boys 1, heeft een zwaar jaar 
gehad. De Drontenaren bengelden het hele seizoen onderaan en 
de laatste maanden was Henry ook nog eens geblesseerd. Maar 
het was ook een leerzaam seizoen, waarin de Emmeloorder 
ook  nog enkele fraaie goals maakte. Henry is weer fit en heeft 
veel zin om in Emmeloord te laten zien wat hij in huis heeft. 
Ook vindt hij het leuk om weer met bekenden te spelen. Extra 
voordeel: hij kan weer op de fiets naar het sportpark.

Bjorn Adams 
(26)

Verdediger Bjorn Adams komt over van Harkemase Boys, 
maar heeft ook een verleden bij FC Groningen, BV Veendam, 
Nieuw Buinen en Be Quick Groningen. Bjorn is 26 jaar, woont in 
Groningen en staat al vijf jaar voor de klas als gymdocent. Hij 
mocht wel bij Harkemase Boys blijven, maar de concurrentie 
is daar moordend. Toen ontstond het idee om samen met zijn 
kameraad Aron Strengholt naar Flevo Boys te gaan. Een mooie 
nieuwe uitdaging en een mooie club. Met de komst van Bjorn 
heeft Flevo Boys er een tweebenige centrale verdediger bij, 
die graag voetballend de oplossing zoeken, maar als dit niet 
mogelijk is, ook de strijd niet schuwt. Met hem erbij zal er 
ongetwijfeld meer voetbal van achteruit komen.

Aron 
Strengholt 
(24)

Aron Strengholt, een vriend dus van Bjorn Adams, is 24 jaar en 
studeert Human Resource Management aan de Universiteit van 
Groningen, de plaats waar hij ook woont. Hij komt over van ONS 
Sneek. Bij ONS was hij het plezier in voetbal een beetje verloren, 
omdat hij daar te weinig speelde. Bij Flevo Boys verwacht hij wel 
volop aan spelen toe te komen en tevens de ruimte te vinden om 
zijn studie af te maken. Aron weet dat Flevo Boys een mooie en 
grote vereniging en daar speelt hij graag voor. Met Aron heeft 
Flevo Boys een verdedigende middenvelder binnengehaald die 
graag kort voor de verdediging speelt. Zijn kracht ligt in het 
aanjagen van het team om de bal na balverlies zo snel mogelijk 
te veroveren. Hij is iemand die organisatie bewaakt, veel 
loopvermogen heeft en een winnaar is. Die kunnen we natuurlijk 
altijd gebruiken.

Ivar Span (20)

Ivar Span komt over van VV Heerenveen. Hij is twintig jaar, komt 
uit het Friese Tijnje en volgt de opleiding Integrale Veiligheid 
aan de Hogeschool van Leeuwarden. Ivar neemt in zijn rugzak 
mee drie jaar eerste elftalervaring bij VV Heerenveen, dat het 
afgelopen jaar in de zondag hoofdklasse speelde. Samen met 
Thiemen Pen overigens, die een jaar daarvoor bij Flevo Boys 
speelde. Ze zullen het er samen ongetwijfeld over hebben gehad 
wat het betekent om voor Flevo Boys te spelen. Dat heeft Ivar 
ook gedaan met Lars Klijnstra, die een vriend van hem is.  Ivar 
is een hardwerkende middenvelder, een box-to-boxspeler. Hij 
maakt graag meters voor zijn team en probeert de linies altijd 
bij elkaar te houden.

Pim Withaar 
(21)

Pim Withaar komt uit Flevo Boys 2 over. Pim is 21 jaar, 
afkomstig uit Nagele, maar speelt al sinds de pupillen voor 
de Emmeloorders. Pim is een speler die in de verdediging kan 
spelen, of als verdedigende middenvelder. Het is een intelligente 
jongen die aan de RUG in Groningen studeert en mentaal 
en tactisch ook sterk is. Voor hem zal het eerste jaar vooral 
een leerjaar worden met hopelijk voor hem zoveel mogelijk 
speelminuten.

Abdessamad 
Boundati (20)

Abdessamad Boundati krijgt dit seizoen ook de kans om te 
laten zien wat hij op het niveau van het eerste kan. Abdessamad 
speelt al veel jaren voor Flevo Boys en maakte in 2011 zelfs nog 
een uitstapje naar SC Heerenveen, waar hij het enkele leerzame 
seizoenen goed volhield. Abdessamad liet het afgelopen seizoen 
in het tweede als aanvaller zien dat hij een goede individuele 
actie in huis heeft. Hij gaat er alles aan doen om zoveel mogelijk 
speelminuten te maken.

Madih 
Doufikar (31)

Madih Doufikar zal als hij fit is ongetwijfeld veel speelminuten 
maken. Madih heeft zich de afgelopen jaren bewezen als 
levensgevaarlijke vleugelspits bij onder meer Go Ahead 
Kampen en SDC Putten. De Lelystedeling speelde in de jeugd 
van PEC Zwolle nog samen met Dennis van der Wal en Arjen 
Spaan. Doufikar is een veelzijdige vleugelaanvaller die ook als 
aanvallende middenvelder kan spelen.  Flevo Boys en Madih 
hebben in het verleden vaker contact gehad om in Emmeloord 
te komen voetballen. Nu hebben beide elkaar gevonden in een 
mooie uitdaging: terugkeren naar de hoofdklasse, waar Madih 
zelf ook zo graag weer wil spelen.

Lars de Boer is de Benjamin van de selectie. Hij kreeg in de 
voorbereiding de kans om een plaatsje in de eerste selectie af 
te dwingen en heeft die gegrepen. Lars komt uit Vollenhove 
en speelt sinds de C’s bij Flevo Boys. Hij is een aanvallende 
middenvelder. Ook voor Lars zal het vooral een leerjaar worden. 
Hij hoopt dat het eerste zo snel mogelijk weer kan promoveren, 
het liefst dit seizoen al.

Lars de Boer 
(18)
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Fariz Mesud
Keeper (01-01-1996)

1e jaar A-selectie

Arnoud Post
Verdediger (19-09-1989)

7e jaar A-selectie

Abdessamad Boundati
Aanvaller (30-08-1997)

1e jaar A-selectie

Lars de Boer
Aanvaller (05-03-1999)

1e jaar A-selectie 

Lars Klijnstra
Verdediger (26-01-1996)

3e jaar A-selectie

Maarten Mesu
Middenvelder (11-01-1996)

2e jaar A-selectie

Madih Doufikar
Aanvaller (02-05-1986)

1e jaar A-selectie

Henry Huijsmans
Middenvelder (31-03-1993)

1e jaar A-selectie

Arjen Spaan
Middenvelder (16-02-1987)

13e jaar A-selectie

Ivar Span
Middenvelder (09-06-1996)

1e jaar A-selectie

Richard Scholten
Verdediger (01-12-1994)

2e jaar A-selectie

Rodney Rosink
Keeper (27-02-1995)

4e jaar A-selectie

Aron Strengholt
Middenvelder (31-08-1992)

1e jaar A-selectie

Aran Nijboer
Middenvelder (29-01-1990)

8e jaars-selectie

Roelof Strikwerda
Verdediger (29-11-1994)

2e jaar A-selectie

Bjorn Adams
Verdediger (07-02-1991)

1e jaar A-selectie

Tomas Boer
Middenvelder (21-07-1988)

2e jaar A-selectie

Bovenste rij staand vlnr: Henry Huijsmans, Jarno van der Wal, Timon Rorije, Aran Nijboer, Fariz Mesud, Rodney Rosink, Lars Klijnstra, Pim Withaar, Roelof Strikwerda, Strikwerda, Madih Doufikar  |  Middelste rij staand vlnr: Bjorn Adams, Aron Strengholt, Abdelsammad Boundati, 
Elly Stoker, Thomas Hoeksema, Gerard Gerbranda, Tomas Boer, Richard Scholten, Jeroen de Groot  |  Onderste rij zittend vlnr: Arjen Spaan, Ivar Span, Frank Post, Gerrit de Jonge, Inne Schotanus, Henk Buimer, Wim van Essen, Arnoud Post, Lars de Boer, Maarten Mesu

16



Jarno van der Wal
Aanvaller (21-08-1992)

7e jaar A-selectie

Pim Withaar
Verdediger (02-02-1996)

1e jaar A-selectie

Jeroen de Groot
Fysiotherapeut

Frank Post
Aanvaller (19-09-1989)

7e jaar A-selectie

Timon Rorije
Aanvaller (10-07-1990)

9e jaar A-selectie
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Spelersgroep

Elly Stoker
Verzorgster

Gerrit de Jonge
Keeperstrainer

Thomas Hoeksema
Materiaalman

Gerard Gerbranda
Leider

Wim van Essen
Hersteltrainer

Henk Buimer
Assistent trainer

Inne Schotanus
Hoofdtrainer

Flevo Boys 
2017-2018

Bovenste rij staand vlnr: Henry Huijsmans, Jarno van der Wal, Timon Rorije, Aran Nijboer, Fariz Mesud, Rodney Rosink, Lars Klijnstra, Pim Withaar, Roelof Strikwerda, Strikwerda, Madih Doufikar  |  Middelste rij staand vlnr: Bjorn Adams, Aron Strengholt, Abdelsammad Boundati, 
Elly Stoker, Thomas Hoeksema, Gerard Gerbranda, Tomas Boer, Richard Scholten, Jeroen de Groot  |  Onderste rij zittend vlnr: Arjen Spaan, Ivar Span, Frank Post, Gerrit de Jonge, Inne Schotanus, Henk Buimer, Wim van Essen, Arnoud Post, Lars de Boer, Maarten Mesu
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Twintig wedstrijden verloren, twee gelijke spelen. Het seizoen 2016-2017 was 

voor vrouwen 1 van Flevo Boys mentaal loodzwaar. Toch hielden ze de sfeer 

goed en beginnen ze met een groot deel van de selectie vol goede moed aan 

een nieuw seizoen. Petje af! 

Dat nieuwe seizoen spelen ze in de vierde klasse, in plaats van de 
derde, maar dat gaat juist goed uitpakken, is de overtuiging van 
trainer Lambert-Jan Boomsma. ,,In die afdeling zullen we meer 
aan voetballen toekomen.’’ 

Positief
Lambert-Jan Boomsma werd ruim een jaar geleden trainer van 
het piepjonge vrouwen 1. De meeste speelsters had hij als trainer 
van meisjes B1 onder zijn hoede gehad. Ze hebben een klik. Kaylee 
Meinders, met twintig jaar een van de oudste spelers, omschrijft 
het als volgt: ,,Lambert is streng, maar hij is ook positief en vraagt 
geen onmogelijke dingen van ons.’’  

Monique van der Maden, haar dochter Zoë Stevens zit ook in 
het team, is de leidster. Zij heeft weinig verstand van voetbal, 
maar focust zich vooral op de sfeer. ,,Al er onenigheid is, probeer 
ik zo snel mogelijk de meiden bij elkaar aan tafel te zetten om 
die uit te spreken. Dat werkt goed. Ook organiseren we af en 
toe een gezellige bijeenkomst buiten het voetbal om, zoals een 
Sinterklaasavond.’’ En zo worstelden Lambert-Jan, Monique en de 
voetbalsters zich door het zware seizoen heen. Zware nederlagen, 

wisselden ze af met een incidenteel succesje, zoals een gelijkspel 
tegen het hoog geklasseerde Pesse, of een overwinning in een 
oefenwedstrijd. Lambert Jan: ,,Ik baal ook van de vele nederlagen, 
maar ik help de meiden niet als ik daar in blijf hangen. Je haalt de 
positieve punten eruit en gaat daar mee verder.’’

Een derde helft, met veel glazen pils op tafel, is niet de manier 
waarop vrouwen 1 de nederlagen verwerkt, of dit jaar de 
overwinningen gaat vieren. ,,Die cultuur kennen wij niet’’, vertelt 
Monique. ,,De meeste meiden hebben zaterdags een baantje en 
gaan snel na de wedstrijd naar hun werkgever.’’

Vierde klas 
Dit seizoen gaat vrouwen 1 weer de nodige wedstrijden winnen, 
is de overtuiging van Kaylee Meinders. ,,We hebben het 
afgelopen jaar diverse goede oefenwedstrijden gespeeld tegen 
vierdeklassers. Dat zijn tegenstanders van ons niveau.’’ Dat er 
optimisme is komt ook door het feit dat er slechts een handvol 
speelsters stopt (allemaal vanwege studie de polder uit) én omdat 
er versterking komt uit de A-jeugd en van oud-speelster Jara Jager. 
Zij is dit seizoen met haar 21 jaar de oudste speelster en was in het 

verleden een sterke verdedigster. ,,Ik ben een paar jaar geleden 
gestopt, ben een studie begonnen in Amsterdam en woon nog in 
Emmeloord. Ik heb een paar keer meegetraind met vrouwen 1 en 
het begon weer te kriebelen. Ik heb nu heel veel zin in dit seizoen.’’

Lambert-Jan hoopt dat Nina van de Putte, die momenteel 
een wereldreis maakt, ook weer aansluit. ,,Jara is een goede 
verdedigster, Nina een goede middenvelder. Met hen erbij zie ik 
het helemaal zitten.’’ Leuk is ook dat veel tegenstanders in de 
buurt zitten, zoals SVM, Tonego, Ens, Tollebeek, VHK en Blokzijl.

De omstandigheden waaronder Lambert-Jan traint zijn niet 
ideaal. Er wordt twee keer per week getraind, maar veel speelsters 
studeren elders, vaak in Groningen. Het wordt nog een hele toer 
om een goede trainingsopkomst te realiseren. Bovendien zijn 
de trainingsballen hard als steen en liggen er nog wel wat meer 
drempels om optimaal te kunnen presteren. Samen proberen ze 
die drempels te verlagen. Lambert-Jan, Monique en hun speelsters 
zijn ervan overtuigd dat ze een mooi seizoen tegemoet gaan en 
het vrouwenvoetbal bij Flevo Boys weer in een opgaande spiraal 
zullen brengen.

‘ Je haalt de 
positieve 
punten eruit en 
gaat daar mee 
verder.’

Na loodzwaar seizoen vol vertrouwen de vierde klasse in

Vrouwen 1:
mentaal ijzersterk

‘ Leuk is ook dat veel 
tegenstanders in de 
buurt zitten’

v.l.n.r Kaylee Meinders, Monique van der Maden en 
Jara Jager. Staand: Lambert Jan Boomsma
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Open en eerlijk communiceren zijn belangrijke waarden

Wiz-arts, advies- en detacheringsbureau 
voor de gemeentelijke overheid
Wiz-arts is een advies- en detacheringsbureau 
dat vijf jaar bestaat en werkzaam is binnen 
de gemeentelijke overheid. Wiz-arts levert 
personeel binnen Werk, Inkomen & Zorg, 
verantwoordelijk voor het uitvoeren van de 
Participatiewet, de Wmo en Jeugdzorg. Mede-
eigenaar Jaap Tol is de man die zijn bedrijf in 
de BCF vertegenwoordigt.

Jaap is een bekende in de vereniging. Jarenlang 
was hij leider van de teams waarin zijn 

zoons voetbalden. Daarnaast is Jaap ook een 
verdienstelijk scheidsrechter die vrijwel elke 
zaterdag zijn wedstrijdjes voor de club fluit.
Binnen Wiz-arts zijn specialisten werkzaam 
die ruime ervaring hebben binnen deze 
vakgebieden. Ze hebben allemaal HBO werk- 
en denkniveau en zijn gewend om productie 
te combineren met het leveren van kwaliteit. 
Eén van de specialismen binnen Wiz-arts is het 
applicatiebeheer (zowel GWS4all als Civision). 
Onze applicatiebeheerders/adviseurs zijn zeer 

ervaren in het adviseren over, inrichten en 
onderhouden van applicaties waarmee binnen 
dit vakgebied gewerkt wordt. Wij beschikken 
over zeer ervaren senior applicatie-adviseurs die 
u kunnen ondersteunen bij het (her-)inrichten 
van uw applicatie maar ook het applicatiebeheer 
(tijdelijk of via uitbesteding). Naast het leveren 
van tijdelijk personeel kunt u bij ons ook 
terecht voor advies over organisatorische en 
inhoudelijke zaken, opleidingen en coaching of 
re-integratie van medewerkers. 

Wiz-arts B.V. staat bekend bij haar klanten 
en haar personeel vanwege de persoonlijke 
aandacht en een oog voor de ontwikkeling van 
het personeel en de persoonlijke benadering 
van de klant. Open en eerlijk communiceren zijn 
hierbij belangrijke waarden.

Rabobank Noordoostpolder-Urk

Een aandeel in elkaar
Flevo Boys is het uithangbord voor de Noordoostpolder op voetbalgebied. Met een gestaag groeiende businessclub 
ontstaat er voor het bedrijfsleven een uitgebreid en interessant netwerkplatform. Daarom sponsort Rabobank 
Noordoostpolder-Urk Flevo Boys. Flevo Boys biedt net als de Rabobank leden en klanten toegang tot elkaars netwerk. Zo 
hebben we ‘Een aandeel in elkaar’. 

De Rabobank is een coöperatieve bank. De winst van 
de Rabobank wordt gebruikt om te investeren in onze 
dienstverlening en een deel vloeit terug naar de gemeenschap. 
Vanuit deze coöperatieve betrokkenheid ondersteunen 
wij projecten die van belang zijn, dit blijkt uit de Rabobank 
Foundation, ons Coöperatiefonds maar zeker ook uit ons 
lokaal sponsorbeleid. 

Meer weten?  
Kijk op onze website  
www.rabobank.nl/ 
noordoostpolder-urk.

HetuitzendBureau.nl, van Roberto Kwakman, Henry Nassette en Guido Wind

Persoonlijk contact zorgt voor perfecte 
match werkgever-uitzendkracht
Op basis van persoonlijk contact komen 
tot de perfecte match tussen werkgever 
en uitzendkracht. Dat is de kracht van 
HetUitzendBureau.nl (uitzenden, werving & 
selectie, payroll en detachering) dat in de regio 
Noordoostpolder-Kop van Overijssel-Zwolle 
vorm wordt gegeven door Roberto Kwakman, 
Henry Nassette en Guido Wind uit Vollenhove.

De Vollenhovenaren Roberto en Guido kennen 
de regionale markt als hun broekzak. Ze hebben 
voor diverse uitzendorganisaties in dit gebied 

gewerkt. Henry Nassette heeft veel ervaring 
in diverse commerciële functies. Samen met 
hun administratieve ondersteuners vormen 
ze een ijzersterk team. Tevens zijn de heren 
eigenaar van Flexschilder.nl, voor schilders en 
schildersbedrijven!

Roberto, Henry en Guido zijn ook fervente 
sportliefhebbers. Roberto kent de regionale 
voetbalwereld zeer goed. Hij heeft zelf nog in 
Flevo Boys A1 en een aantal wedstrijden in Flevo 
Boys 1 gekeept. Guido is voormalig jeugdtrainer 

bij Flevo Boys. Henry is op diverse fronten actief 
bij sv Veno. Alle drie houden ze van presteren én 
van gezelligheid. En voelen zich daarom ook bij 
Flevo Boys thuis.

HetUitzendBureau.nl is ABU-lid, NEN 4400-1 en 
VCU-Vil gecertificeerd.

Bel (06-23979947) of mail naar:  
roberto.kwakman@hetuitzendbureau.nl of 
henry.nassette@hetuitzendbureau.nl
06 31943900,

guido.wind@hetuitzendbureau.nl
06 27385335.

Willem de Boer Food & Events:

catering voor de  
derde helft
Het verzorgen van een groots event als de internationale beurs “Potato Europe” is natuurlijk 
een leuke uitdaging voor Willem de Boer Food & Events uit Emmeloord, maar het bedrijf van de 
broers Willem (de oprichter), René en Henk de Boer verzorgt met evenveel plezier de verjaardag 
van oma of de derde helft van een sportwedstrijd. 

Bij Willem de Boer Food & Events werken namelijk alleen vakmensen en liefhebbers. Mensen die u 
een fantastisch feest willen laten beleven, bij u thuis of in uw bedrijf, of in de prachtige Koningshof op 
Urk. De Koningshof Party & Events is een zusterorganisatie van Willem de Boer Food & Events. Net 
als Culicare Catering, het bedrijf dat hoogwaardige maaltijden verzorgt in de zorgbranche. Wat alle 
drie bedrijven gemeen hebben is dat ze sponsor zijn van Flevo Boys. Zij wensen Flevo Boys dan ook 
een fantastisch seizoen toe in de eerste klasse.

Sponsoren in beeld

www.willemdeboer.nl
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Voldaan zitten de mannen van Flevo Boys 6 in een dampende kleedkamer. 

De zwaarbevochten 4-3 zege op Veno 3 voelt goed. Er is hard voor 

gewerkt. Gekscherend noemen de spelers de afdeling waarin ze spelen de 

‘Kelderklasse’ en de geestige verslagen op Facebook (complimenten voor 

auteur/student bedrijfskunde Leon Kroese) suggereren ook veel grappen en 

grollen, maar tijdens de wedstrijd zijn ze gewoon serieus bezig. Ook voor 

deze jongens geldt: plezier én prestatie!

We nemen voor deze presentatiegids een kijkje op het laagste 
seniorenniveau van Flevo Boys: Flevo Boys 6 – Veno 3. Het is 
zaterdag 8 april, een mooie voorjaarsdag. De spelers staan deze 
middag om twee uur al voor hun warming up op veld 5, waar het 
heerlijk ruikt naar echt gras. Ze hebben er zin in. De tegenstanders 
uit Vollenhove komen pas een kwartier later aanwandelen. Met 
een paar goede spelers uit het tweede…. Leider Robin de Heij, hij is 
ook speler, maar geblesseerd, legt uit hoe het zit. ,,Wij spelen in de 
B-categorie, net als ons vierde en vijfde. Volgens de KNVB-regels 
mogen spelers uit de B-categorie altijd meespelen bij andere 
teams in deze categorie. Veno 3 heeft een paar spelers van Veno 
2 geleend om het ons moeilijk te maken. Veno 4 is namelijk onze 
concurrent voor het kampioenschap.’’

Vriendengroep
Hoewel het legaal is, doet Flevo Boys 6 daar niet aan mee. De 
selectie is groot genoeg en bestaat uit een vriendengroep van 
jongens tussen de 18 en 25 jaar, waarvan sommigen al vanaf de 

pupillen met elkaar voetballen. Anderen haakten, vanwege de 
goede sfeer in de groep, later aan. De groep kent een aantal goede 
voetballers dat beslist hoger zou kunnen spelen, zoals Thomas 
Daling, Ben Heerspink, Patrick Poppe en volgens de verhalen ook 
Mathijs van der Lei en Dennis Papma. Zij zijn er deze middag niet 
bij. De andere spelers zijn minder getalenteerd en weten dit ook. 
Ze overschatten zichzelf niet en werken hard voor het team. 

De conditie is opvallend goed voor een team dat nooit traint. 
,,De helft van deze groep woont in Groningen, de andere helft in 
Emmeloord’’, vertelt Robin de Heij. ,,Samen trainen lukt niet.’’ 

De sfeer is tijdens de wedstrijd aangenaam ontspannen. Op het 
veld en buiten het veld. Scheidsrechter Seine ter Wijlen hoeft 
nauwelijks op te treden. Een vriendin van de geblesseerde Leon 
Kroese schuift gezellig aan in de dug out - er is net voldoende 
zitruimte - om even bij te praten over niet-voetbalzaken.

Coachen in FIFA termen
Spits Jos Sturm en rechtsbuiten Ben Heerspink bezorgen Flevo 
Boys een 2-0 voorsprong. Maar Veno komt sterk terug. Onder 
meer door twee briljante goals van een speler van Veno 2 (?) 
komen de Vollenhovenaren op een 2-3 voorsprong. Robin de Heij 
coacht fanatiek (‘Robin, blijf in je vak’) en dirigeert een speler 
naar CAM..… Leon Kroese legt uit: ,,Wij gebruiken voor posities 
altijd FIFA-termen. In een jong team als het onze speelt iedereen 
natuurlijk  FIFA. CAM is centraal aanvallende middenvelder.’’ 

Het vriendenteam komt ijzersterk terug. Veno 3, de spelers 
zijn gemiddeld tien jaar ouder en vijftien kilo zwaarder, zit er 
conditioneel helemaal door. Jordy Papma schiet een corner in één 
keer in het doel en spits Robin van Os (Osso) maakt tien minuten 
voor tijd de winnende. Zo win je je wedstrijden natuurlijk het liefst. 

Na afloop is het in de kantine nog lang gezellig. Jordy Papma:  
,,Wij houden ook wel van de derde helft en gaan vaak als één na 
laatste weg. Het vierde doet dan het licht uit.’’ In mei blijkt dat 
Veno 4 toch kampioen is geworden. Nou ja, jammer dan.  
Volgend jaar beter.

Vriendenteam in 
de ‘Kelderklasse’

Bovenste rij, v.l.n.r:  Jos Sturm,  Jory Nederstigt , Mathijs van der Lei, Mathijs Mulder,  Dennis Papma, Leon Kroese, Robin van Os, Thomas Daling, Thomas Bakker, Floris Hartman
Onderste rij, v.l.n.r: Tim Sturm, Martijn Ballast, Robin de Heij, Ruben Hankel, Ben Heerspink, Jordy Papma, en Amro Kurdi. Afwezig voor de foto: Patrick Poppe

Lekker voetballen in een 
ontspannen sfeer

Flevo Boys 6
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OPTIE 1 Zakelijk

UW EERSTE KEUS IN TELECOM

www.optie1zakelijk.nl   |   Tramweg 10,  8351HK Lemmer   |   +31 (0)514 53 33 58   |   vragen@optie1zakelijk.nl

Graag willen wij u kennis laten maken met onze 
diensten. Onze cirkel staat voor alles waar wij ons 
dagelijks mee bezig houden, een cirkel waarin u 
en uw bedrijf centraal staan.  • Wij leveren uw 
nieuwe smartphone(s) incl. accessoires  en ruilen 
uw oude in • we verzorgen uw VoIP netwerk en 
doorschakeling(en)  • rittenregistratie • beveiligen 
van persoons- en bedrijfsgegevens op al uw 
devices • beveiligen van uw woning/bedrijfspand 
middels camerabeveiliging • toestel defect? 
onze eigen reparatie afdeling zorgt dat u uw 
toestel snel weer terug heeft. Dit alles doen wij 
persoonlijk en op maat naar uw wensen!
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Ik heb het mooiste beroep van de wereld, zeg ik vaak. 
Ik geniet van de interviews, van de vaak boeiende 
gesprekken, van het schrijven, van het schilderen met 
woorden. Of het redigeren van bestaande teksten. Heerlijk 
ambachtelijk werk. Nog fijner is dat je klanten daarmee 
kunt helpen. Door met sterke teksten en krachtige 
communicatiemiddelen bedrijven en instellingen meer 
waarde te geven.  

Levensverhalen

Jubileumboeken

Speciale uitgaven

Webcontent

Telefoon: 06 51 310 319 | www.huibvanderwal.nl

Tel. 0514 - 58 18 44 www.staalbouwnagelhout.nl

Specialist in staal(constructies)

• Utiliteitsbouw 
• Procesindustrie 

• Turnkey projecten 
• Woningbouw

Staalbouw Nagelhout Bakhuizen B.V.

Tel. 0514 - 58 18 44 www.staalbouwnagelhout.nl

Specialist in staal(constructies)

• Utiliteitsbouw 
• Procesindustrie 

• Turnkey projecten 
• Woningbouw

Staalbouw Nagelhout Bakhuizen B.V.
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In ‘Plezier en prestatie’, de slogan van Flevo Boys, kan Univé zich heel goed 

vinden. De hoofdsponsor van de jeugdafdeling van Flevo Boys zou daar nog 

iets aan toe willen voegen: SAMEN. Want samen presteren en plezier hebben 

sluit naadloos aan bij het coöperatieve karakter van de grote verzekeraar.

Univé is een verzekeraar die zich vooral focust op de gezinnen, het 
MKB en de agrarische sector. Met kernwaarden als samen, dichtbij 
en doen. Samen de premie zo laag mogelijk houden (Univé is een 
verzekeraar zonder winstoogmerk) en met een goed advies zo veel 
mogelijk zelfredzaamheid creëren, vanuit een winkel die letterlijk 
dichtbij de leden staat. De Emmeloordse vestiging op de hoek 
Beurstraat-Noordzijde staat open voor iedereen die een advies wil 
of een antwoord op een dringende vraag.

Frans Lambregtse (31), geboren en getogen in Emmeloord, is de 
vestigingsmanager in Emmeloord. Hij vindt het belangrijk dat 
Univé hoofdsponsor van de Flevo Boys-jeugd is. ,,De kracht van 

een grote voetbalvereniging komt voort uit de jeugd. Ik ben er heel 
blij mee dat Univé daaraan als sponsor bijdraagt.’’ 

Leuk is dat Sven, de zesjarige zoon van Frans en zijn vrouw Marijke, 
deze zomer wil gaan kijken bij Flevo Boys. Frans en Sven gaan nu 
dus zelf ervaren hoe leuk het is om bij Flevo Boys in de jeugd te 
spelen en hoe belangrijk het is dat zaken rond dat voetbal goed 
geregeld zijn.

Zakelijk heeft Frans ook de nodige plannen. Hij wil zich vaker laten 
zien in hetuitzendbureaubusinesshome én hij wil dit seizoen een 
informatieavond organiseren voor de sponsors van Flevo Boys. 

,,De nieuwe pay off van Univé wordt ‘Voorkomen, beperken en 
verzekeren’. Ik denk in dat kader aan bijvoorbeeld het thema 
beveiliging en preventie van bedrijfsgebouwen. Het zou leuk zijn 
om dit samen met andere bedrijven vanuit de BCF te organiseren’’
Zie ook: www.unive.nl 
E-mail Univé: emmeloord@unive.nl. Telefoon: 088-181500.

Samen 
met plezier 
presteren

Univé al vele jaren hoofdsponsor jeugd

Nieuwe goudsponsor: JP Advies
In het voorjaar van 2016 verkocht Jan Papma 
zijn goedlopende onderneming Polder 
Staalprodukties aan het management. Dit 
voorjaar pakte hij zijn ondernemersleven weer 
op met zijn nieuwe onderneming: JP Advies. Jan 
wil daarmee zijn kennis en ervaring overdragen 
op andere (regionale) ondernemers met 
productiebedrijven. ,,Ik heb in de bijna twintig 
jaar dat ik leiding heb gegeven aan Polder 
Staalprodukties natuurlijk veel geleerd. Onder 
meer over het ontwikkelen van een visie en hoe 
je daarna de doelen bereikt die je je hebt gesteld. 

Uiteraard heb ik ook ervaring in het signaleren 
van praktische knelpunten en het oplossen 
van problemen, in het efficiënter maken van 
productieprocessen. Wat ik in de praktijk doe 
is meelopen met een directeur, of directeur-
eigenaar. Een frisse blik op de organisatie doet 
vaak wonderen.’’ 

Dat JP Advies goudsponsor is geworden van  
Flevo Boys, is voor Jan Papma vanzelfsprekend. 
,,Flevo Boys is belangrijk voor de samenleving, 
terwijl je weet dat dergelijke verenigingen 

altijd beperkte financiële middelen hebben. 
Daarbij heb ik een rood-wit hart en vind ik 
dat ik met sponsoring mijn maatschappelijke 
verantwoordelijkheid moet nemen.’’

Jan is zijn leven lang al betrokken bij Flevo Boys, 
onder meer als jeugdvoetballer, lid van het 
kantineteam, bestuurslid van de businessclub en 
de laatste jaren als voorzitter van de commissie 
parkbeheer, die het onderhoud van onze 
prachtige accommodatie verzorgt. 

GNB, gespecialiseerd in bedrijfs optimalisering 
en Ridder iQ business software
GNB B.V. is een onderneming uit Emmeloord 
die bedrijven in de maakindustrie optimaliseert 
in combinatie met de business software van 
Ridder iQ. Het bedrijf is in 1998 opgericht 
door Natascha Hoiting en Gerard Bakker. 
Zijn klantenkring bestaat o.a. uit bedrijven in 
de metaal-, kunststof- en houtverwerkende 
industrie, maar ook in de machinebouw. 
Daarnaast is het met de door GNB 
ontwikkelde iPCF software (interactieve 
productconfigurator) mogelijk om complexe, 
samengestelde producten aan te bieden 

zonder dat er een productexpert benodigd is. 
In de iPCF kunnen productsamenstellingen 
worden gemaakt die invloed hebben op zowel 
de calculatieprijs als de verkoopprijs. Dit 
aan de hand van voorgedefinieerde keuzes 
en afhankelijkheden. Diepgaande IT-kennis 
die bij andere configuratoren benodigd is, 
is bij de GNB iPCF niet vereist. Ook is de 
orderbehandelingstijd korter en is de kans op 
fouten nagenoeg nihil, waardoor de iPCF de 
fout- en faalkosten aanzienlijk reduceert. 

Het team van GNB bestaat uit hoger opgeleide 
consultants die over meerjarige praktijkervaring 
beschikken. Hierdoor verstaan zij de taal  van 
bedrijven in de maakindustrie en weten zij hoe 
belangrijk juiste informatie voor een goede 
bedrijfsvoering is.
Wanneer u op zoek bent naar een partner die 
ruim 19 jaar ervaring in de maakindustrie heeft 
en gespecialiseerd is in bedrijfsoptimalisering en 
Ridder iQ business software, dan bent u bij GNB 
aan het juiste adres.

Gerard Bakker en Natascha Hoiting. 
Foto: Evelien fotografie.
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Slump Catering & Events beschikt over alle
ingrediënten voor een geslaagd feest
Slump Catering & Events heeft alles in eigen 
huis om van ieder feest of evenement iets 
bijzonders te maken. We leveren maatwerk 
voor kleine en grote gelegenheden, voor 
bescheiden tuinfeesten tot spectaculaire 
bedrijfs - of personeelsfeesten

Heeft u binnenkort iets te vieren? Een 
verjaardagsfeest, jubileum of ‘samen 100 feest’? 
Er zijn genoeg redenen te bedenken om een 
feestje te vieren. En wij zijn graag van de partij! 

Wij toveren uw tuin, schuur, kantine of 
woonkamer met behulp van onze materialen 
om tot een prachtige feestlocatie. Wij creëren 
een feestelijke locatie met onze statafels en 
tenten. Met verschillende soorten verlichting, 
steigerhouten meubelen en gastvrije bediening 
zorgen wij ervoor dat uw feest geslaagd is. 
Onze koks steken met plezier de barbecue voor 
u aan. Maar ook bereiden zij in de keukens van 
Slump Catering & Events de lekkerste hapjes en 
buffetten. In onze koelkasten en koelbuffetten 

kunt u drinken koud bewaren en serveren van 
achter een bar. Heeft u liever uw handen vrij, dan 
nemen onze medewerkers de zorg graag uit uw 
handen! En na afloop doen wij de afwas! Zo kunt 
u zorgeloos genieten van uw feest. 
Wij zijn al vele jaren sponsor van Flevo Boys en 
hebben ook diverse bijeenkomsten van de BCF 
gecaterd. Dit zullen wij ook dit seizoen weer met 
veel enthousiasme doen.

Staalbouw Nagelhout Bakhuizen B.V.
‘Flevo Boys is een prachtige club. Er wordt 
goed gepresteerd, het is er gezellig en de club 
is de basis voor vele sociale contacten. Als 
Staalbouw Nagelhout Bakhuizen B.V. vinden 
wij het belangrijk om al deze aspecten in de 
regio te stimuleren.’’ Dat zegt Henderikus 
Oostra, woonachtig in Emmeloord, directeur 
van Staalbouw Nagelhout Bakhuizen B.V. 
, als hem wordt gevraagd waarom zijn 
onderneming Flevo Boys sponsort.

Staalbouw Nagelhout Bakhuizen B.V. is 
gespecialiseerd in complexe grootschalige 

projecten, maar schuwt ook het kleinere 
constructiewerk en turnkey projecten niet. Kwaliteit 
en het nakomen van afspraken zijn diep verankerd 
in de bedrijfscultuur.  Vaste opdrachtgevers weten 
dat Staalbouw Nagelhout Bakhuizen B.V. een 
meedenkende en probleemoplossende partij is. 
Dit laatste heeft ertoe geleid dat de in Friesland 
gevestigde onderneming steeds vaker door de 
grotere bouwmaatschappijen van Nederland 
wordt benaderd om co-maker te worden van 
grootschalige projecten. 

Henderikus Oostra is niet alleen sponsor. Hij 

is iemand die zich, naast zijn drukke baan, 
ook als vrijwilliger actief inzet voor Flevo 
Boys. De directeur-eigenaar van Staalbouw 
Nagelhout Bakhuizen B.V. is coördinator van de 
kantinecommissie. Daar geeft hij, net als aan zijn 
onderneming, gedreven en vakkundig leiding aan. 
De kantine van Flevo Boys is uitgeroepen tot de 
beste kantine van Noord-Nederland! Ook is hij 
tijdelijk voorzitter van Flevo Boys, op weg naar een 
vernieuwd bestuur.

‘Ik vind dat je naast je werk ook wat moet doen voor 
de samenleving. En ik vind het heerlijk om me na 

een drukke werkdag in een totaal andere omgeving 
te ontspannen,’ aldus Henderikus Oostra tot slot.

23

23

www.welkombijslump.nl

www.staalbouwnagelhout.nl

Naast de beide goals op het hoofdveld van Flevo Boys oogt het opvallend geel de laatste 

jaren. Dat vraagt om uitleg. ‘KWOOT KWOOT KWOOT’…, wat is dat eigenlijk? 

 KWOOT communicatie & reclame in Dronten is de exclusieve 
communicatiepartner van Flevo Boys en de BCF. Dat betekent 
dat KWOOT alle uitingen ontwerpt zoals de presentatiegids, 
wedstrijdposters, programmaboekjes en de websites. Daarnaast  
is KWOOT een creatieve partner voor zo’n 100 klanten. 

De kracht van KWOOT is de combinatie van bijna 30 jaar ervaring, 
verrassende ideeën, vernieuwende inzichten én gepassioneerde 
medewerkers. Wat zij maken? Creatieve ontwerpen, scherpe 
teksten, online reclamecampagnes, content-marketing strategieën, 
dynamische websites en uitdagende events.

Oh ja…, en waarom hángen er dan van die gele doeken achter de 
goals? Omdat KWOOT om drie redenen platinasponsor van  
Flevo Boys is geworden: 
(1) wij willen vaak juichen; 
(2) onze liefde voor het voetbal en alles wat daar omheen hangt; 
(3) wij willen het bedrijfsleven in de Noordoostpolder laten ervaren 
welke toegevoegde waarde wij hen kunnen bieden. 

Wat dat laatste punt betreft kunnen we de wedstrijd ook wel een 
keer bij de derde helft beginnen. Want de beste inzichten ontstaan 
immers op momenten dat u er het minst voor hoeft te doen.  
Biertje doen?

Waarom het zo opvallend 
geel is naast de goals?

KWOOT communicatie & reclame, De Oude IJssel 1, 8253 PV Dronten, T: 0321 328 888
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Nog elke zaterdag fluit Gerben Hofstra twee pupillenwedstrijden. Met de fluit in de 

hand en een strenge blik wandelt hij op de wedstrijdvelden tussen de pupillen. Die 

accepteren moeiteloos zijn gezag. Af en toe gaat de fluit naar de mond. Soms is er 

een lichte versnelling, om te laten zien dat hij er nog steeds bovenop zit. 

Na twee wedstrijden gaat de oude scheidsrechter naar de 
commissiekamer om daar andere scheidsrechters te ontvangen. 
Tussen de middag krijgt hij van Flevo Boys zijn gratis patatje, 
gaat hij naar huis om te douchen, om later op de dag nog bij het 
eerste of een ander team te kijken. De zaterdag sluit hij gezellig 
af met een pilsje in de kantine, waar dochter Geeske actief is in 
de barcommissie. ,,Een pilsje moet kunnen toch?’’, lacht Gerben. 
,,Met mate hoor. Maar het is altijd zó gezellig in de kantine. Dat 
wil ik niet missen.’’

Flevo Boys-familie
Gerben staat aan het hoofd van een echte Flevo Boys-familie. 
Een familie die in 2015 forse klappen kreeg te verwerken. Gerbens 
vrouw Hielkje overleed op 20 september 2015, 85 jaar oud, na 
een ziekbed. Gerben was verdrietig, maar kon er enigszins vrede 
mee hebben. Erger was de aanblik van zoon Sjirk, die, nog maar 
55 jaar oud, alleen in een rolstoel de begrafenis van zijn moeder 
kon bijwonen. Bij Sjirk, al meer dan dertig jaar lid van de barploeg, 
was namelijk een melanoom geconstateerd, een ernstige vorm 
van huidkanker. Sjirk overleed een maand later. Daar kan Gerben 
geen vrede mee hebben. Met tranen in zijn ogen vertelt hij dat dit 
nog elke dag pijn doet. Hij kan deze trieste gebeurtenis geen plek 
geven.

Een kilometer of tien
Veel steun heeft hij van familie, vrienden én van Flevo Boys. ,,Wat 
die club voor me heeft gedaan is geweldig. Vanuit Flevo Boys heb 
ik veel bezoek gehad, van de voorzitter en tientallen andere leden. 
Sommigen, zoals Jan Jongman, een van mijn beste vrienden, 
komen langs en nemen dan soms een maaltijd mee. Voor in de 
diepvries. Ik kan zelf koken hoor, maar ach, een bakje nasi of bami 
opwarmen is toch wel eens makkelijk.’’

Gerben redt zich prima. Trots laat hij zijn kleine huis aan het 
Veerplein zien. Soepel loopt hij de trap op. Boven hangt een was te 
drogen die hij net zelf heeft opgehangen. Er staat een loopband. 
Gerben: ,,Daar loop ik in de winter regelmatig een kilometer of 
tien op. ’s Zomers loop ik lekker op straat. Ik weet niet of het 

door het sporten komt, maar ik slaap prima. Elke avond ga ik om 
twaalf uur naar bed en sta dan tegen acht uur op. Ik doe overdag 
geen tukkies. Via dokter Van Faassen word ik elk jaar gekeurd. Ik 
heb nog nooit medicijnen gebruikt en alles in mijn lijf functioneert 
nog prima. Mijn rijbewijs is onlangs zelfs met vijf jaar verlengd!’’

Gerben Hofstra negentig jaar, kerngezond, buitengewoon actief 
en op zijn eigen manier fluitend op weg naar de honderd jaar!

‘ Vanuit Flevo Boys heb 
ik veel bezoek gehad, 
van de voorzitter en 
tientallen andere leden’

Gerben Hofstra (90) nog elke zaterdag scheidsrechter

Fluitend op weg  
naar de honderd jaar

FLEVO BOYS 2017/2018
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Het was zaterdag 17 juni weer een spetterende familiedag op Sportpark 

Ervenbos. Een dag van plezierige potjes voetbal, met op het veld 

jongens én meisjes, drie, soms vier generaties. Een dag van gezelligheid, 

van saamhorigheid. Met aan het einde van de middag weer de altijd 

spectaculaire en traditionele huldiging van de kampioenen, waarna het  

feest losbarstte. De bijgaande foto’s zeggen wat dat betreft alles.

Gezelligheid & 
saamhorigheid

Familiedag

2017
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WWW.FYSIOTHERAPIEBAKKER.NL
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Fysiotherapie Bakker is al meer dan 25 jaar gericht

op doeltreffende en effectieve zorg. Al onze 

fysiotherapeuten bieden diverse specialismen aan

zoals schouder, nek, rug, knie, zwangerschap, 

diabetes, COPD etc. 

Zorg op maat, voor de particuliere en zakelijke markt. 
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Net als in het bedrijfsleven is regeren vooruitzien

Polder Staalproducties BV
Polder Staalprodukties BV richt zich op het toeleveren van staalcomponenten aan eindfabrikanten. In de afgelopen  
twintig jaar hebben wij bewezen hierin een betrouwbare partner te zijn. Door het kunnen aanbieden van complexe 
producten, montage- en/of eindsamenstellingen betreden wij verschillende markten. Kwaliteit, betrouwbaarheid en 
meedenken staan hoog in ons vaandel.

Waarom sponsoring van Flevo Boys?
Sponsoring van Flevo Boys en lidmaatschap van de BCF  
voelt voor Polderstaal heel natuurlijk. Een voetbalvereniging 
kan niet meer zonder financiële ondersteuning van het 
bedrijfsleven. Daarom is deze stap voor sponsoring van Flevo 
Boys maar een kleine geweest. Hierbij zijn niet de commerciële 
belangen maatgevend geweest. 

Flevo Boys is een vereniging die volop in beweging is en blijft. Er 
wordt voortdurend gekeken naar de toekomst en er wordt niet 
op lauweren gerust. Wij kunnen ons in dit beleid goed vinden. 
Net als in het bedrijfsleven is regeren vooruitzien.

De Businessclub Flevo Boys is een belangrijke schakel in  
het geheel. Deze laagdrempelige netwerkclub heeft zich  
de afgelopen jaren bewezen en is nog steeds groeiend
ondanks de niet zo florissante economie. Ook hier voelen  
wij ons thuis door de vele gelijkgestemde leden waardoor 
het er goed vertoeven is.

Wij wensen Flevo Boys voor het komende seizoen alle  
succes toe in het realiseren van de doelstellingen.

Voor meer informatie: www.polderstaal.nl

DRUKKERIJ FEIKO STEVENS
Feiko is al vanaf zijn achtste jaar betrokken bij Flevo Boys. 
Zelf voetballen en op zaterdag wedstrijden bekijken. De 
actieve kant van het voetballen wordt nu overgenomen 
door de kleinzoons.

Flevo Boys is erg belangrijk voor de polder, zowel op sportief 
gebied als ook op het sociaal maatschappelijke vlak. Hierin 
kan Drukkerij Feiko Stevens zich helemaal vinden en dus is 
het logisch om sponsor te zijn van deze geweldige club.

De flexibiliteit, persoonlijke behandeling en lage drempel van 
een klein en gemoedelijk familiebedrijf. Maar de kennis, het 
vakmanschap en de vrijwel onbeperkte mogelijkheden van
een grote onderneming. Drukkerij Feiko Stevens herbergt  
het beste van beide. 

Op basis van openheid en betrouwbaarheid biedt  
Drukkerij Feiko Stevens alles wat een moderne drukkerij 
tegenwoordig kan bieden. Van het vormgeven en digitaal 
drukken van visitekaartjes en folders in kleine oplages,  
tot het drukken van complexe boeken in grote oplages.

Liefde voor het vak en een klantgerichte instelling  
gaan hand in hand.

Wij wensen Flevo Boys veel succes en plezier in het  
nieuwe seizoen!

www.drukkerijfeikostevens.nl

Auke Sjoerd en Harmen Tolsma, eigenaren Polder Staalproducties
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Elke zaterdagmorgen begint voor de vrienden Jan Quak en Jan Willem (Tjeu) 

Maring met een kop koffie in de commissiekamer. Zij zijn de coördinatoren van 

de JO13 en JO15 (de D’s en de C’s), inclusief twee meisjesteams. Na de koffie, het 

is bijna negen uur, wandelen ze op deze mooie voorjaarsdag in april richting 

de velden. 

Het duo heeft een rijk Flevo Boys-verleden. Jan, die nog 
een aantal wedstrijden in Flevo Boys 1 heeft gespeeld, is al 
veertig jaar bij de club betrokken. Tjeu zo’n twintig jaar. Hij 
voetbalde in de jeugd bij Bennekom. Jan en Tjeu (hij lijkt op 
de voormalige profvoetballer Tscheu la Ling) kennen elkaar al 
ruim twintig jaar. Hun zonen Robert en Maxim zaten samen op 
de peuterspeelzaal en later ook in hetzelfde voetbalteam. De 
vaders raakten bevriend en trekken al vele jaren elke zaterdag 
met elkaar op. ’s Morgens zijn ze er voor de jeugd, ’s middags 
kijken ze bij het eerste. Als een van de twee er niet is, wat 
zelden voorkomt, valt dat op en volgt de onvermijdelijke de 
vraag: ‘waar is Jan’, of ‘waar is Tjeu’?

Problemen oplossen
Terug naar april, naar Sportpark Ervenbos. ,,Het meeste werk 
is afgelopen week al gedaan’’, vertelt Jan, terwijl JO13-7 een 
fantastische goal maakt tegen Genemuiden JO13-5. ,,Eigenlijk 
zorgen we er op maandag- en donderdagavond voor dat 
alle teams kunnen voetballen. Zaterdagmorgen zijn we er 

om eventuele problemen op te lossen. Bijvoorbeeld als een 
scheidsrechter niet op komt dagen, of als een elftal een speler 
tekort komt. Er zijn teams met zeventien spelers, die dan soms 
nog geen elftal op de been kunnen brengen.’’

,,Maar we hebben ook een voetbaltechnische taak’’, vult Tjeu 
aan. ,,We kijken hoe de spelers voetballen, of de leiders hun 
zaken goed voor elkaar hebben. Aan het einde van het seizoen 
moeten we de teams weer indelen voor het seizoen daarop. We 
hebben interne scouts die de spelers het hele seizoen volgen, 
maar we moeten daarover natuurlijk wel mee kunnen praten.’’

Het indelen van de teams zorgt elk jaar voor de nodige 
commotie. Jan en Tjeu vinden dat Flevo Boys dit zorgvuldig 
organiseert. Op basis van de rapporten van de genoemde 
interne scouts komen de coördinatoren tot een indeling die 
in juni bekend wordt gemaakt. De zaterdag daarna is er dan 
een inloopochtend waarin Jan en Tjeu nog eens een keer uitleg 
geven over de procedure. ,,Dat zijn soms moeilijke gesprekken 

met ontevreden ouders’’, weet Jan. ,,We weten dat we het niet 
iedereen naar de zin kunnen maken, maar realiseren ons ook 
dat de overgrote meerderheid met heel veel plezier bij Flevo 
Boys voetbalt.’’

De muppets (Statler en Waldorf)
Jan en Tjeu hebben een strategische plek ingenomen tussen 
veld 4 en veld 5. Zo kunnen ze twee wedstrijden tegelijk 
volgen. Op veld 4 scoort JO15-7 er lustig op los tegen RKO 
JO-1. De coördinatoren verplaatsen zich rond tien uur naar 
het hoofdveld. Daar speelt JO15-1 de kampioenswedstrijd 
tegen HZVV. Jan en Tjeu gaan zitten waar ze altijd zitten: op 
het bankje boven de spelerstunnel. ,,Sommigen noemen ons 
daarom Statler en Waldorf, of de muppets’’, grijnst Tjeu. 

JO15-1 wordt kampioen. Dat team valt onder het hoofd 
jeugdopleiding. Maar de twee coördinatoren kennen vrijwel alle 
spelers, vaak ook nog hun ouders en genieten met ze mee.

‘ Sommigen noemen 
ons daarom Statler en 
Waldorf, of de muppets’

Onafscheidelijk duo trekt de hele zaterdag samen op

‘ Statler en 
Waldorf’ 
verrichten  
bergen 
werk  
voor de 
club’
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Staartweg 20
8321 NB Urk
T: 0527 65 16 51
www.dekoningshof.com

S 20

De Koningshof Party & Events
Sfeervolle toplocatie

De Koningshof op Urk is een unieke locatie in de 
regio. Bruiloft, huwelijksjubileum of verjaardag? 
De Koningshof heeft multifunctioneel inzetbare 
zalen en tal van culinaire mogelijkheden! 
De jongste gasten kunnen terecht in kidsworld. 
Wij denken met u mee bij het vormgeven van
uw personeelsfeest, congres of beurs. 
De Koningshof: Een sfeervolle toplocatie!

Distributieweg 12
8304 BJ Emmeloord
T: 0527 68 40 00
www.willemdeboer.nl

Di t ib ti 12

Willem de Boer Food & Events
Party- en bedrijfscatering

Willem de Boer Food & Events is gespecialiseerd 
in het verzorgen van food en partycatering. 
Onze drie kernwaarden zijn: Creatief, Innovatief 
en Flexibel. We spelen in op de wensen en 
verwachtingen van de klant, we bereiden food 
met een onderscheidende culinaire kwaliteit en 
bieden meerwaarde met persoonlijke aandacht. 

GROOT IN 
GASTHEERSCHAP

Full-service dienstverlening op het gebied van 
party- en bedrijfscatering, events en foodservice.

Distributieweg 14
8304 BJ Emmeloord
T: 0527 63 59 00
www.culicare.nl

CuliCare
Catering

CuliCare Catering in Emmeloord bereidt maaltijden en maaltijdcomponenten. 
Naast de zorgsector, worden ook maaltijden vervaardigd voor de food-
service branche. De kracht van CuliCare zit in de sterke klantgerichte 
receptuur van ons productenaanbod. De kwaliteitsmerken van CuliCare zijn: 
CuliSteam (stoommaaltijden) en CuliMeal (koelversmaaltijden). 
Uw maaltijd, onze zorg! 



Business Club Flevo Boys
Hoofdsponsor 
Flynth
Brood.net

Hoofdsponsor Jeugd
Unive

Platinasponsors
KWOOT communicatie & reclame
Rabobank Noordoostpolder-Urk

Goudsponsors
Drukkerij Feiko Stevens  
Hetuitzendbureau.nl 
J.P. Advies
GNB Business Solutions
Polder Staalprodukties BV
Slump Catering & Events
Staalbouw Nagelhout Bakhuizen BV
Willem de Boer Food & Events
Wiz-arts B.V.

Zilversponsors
Aardappelhandel Van der Linde BV 
Autobedrijf Pals & van Tilburg
Batjes Wonen
Bijl & de Jong BV
Bus Handelsmij Marknesse 
Dijksma Koudetechniek
Eindeloos Restaurant
Expert Emmeloord
Fysiotherapie Bakker
Groothuis Bouw
Hamstra Schroot Vollenhove
Interemm Interieur- en Standbouw
Jan Hardeman Interieurspecialist
Kamplacon Dak- en Wandconstructies
Klein Poelhuis Installatietechniek
Level One Uitzendbureau
Van Liere Media BV
Luimes AV
Makelaardij De Munt
Márion-Reizen
Muta Sport Nederland B.V.
Optie#1 Emmeloord
Scholtens Advocaten
Straalbedrijf Westerhof
Steigerplank.com
Stukadoorsbedrijf Gerrit Hofstra
Wensink Aangenaam

BCF leden
A5 Deco Patmar 
ABS Autoschade Bennie Jansen BV
ACF Bentveld Automatisering
Accura Administratie en Belastingadvies
Agpro BV
Alertec Uitzendbureau
Allcos Kenotek
AM Mediagroep BV
Attractie Verhuur Meppel
Autobedrijf Oving Emmeloord BV
B+B Personeelsdiensten
B&V Geluid
Beachclub Lemmer
Hotel Restaurant Grandcafé ‘t Voorhuys

Bouwonderneming Greven
Buikema Elektrotechniek
CarXpert van Staveren
Clean Centrum Emmeloord
ClearView Management & Advies 
Countus accountants + adviseurs
Custom Media
De Fernuvering
De Jong & Laan Accountants
De Noordoostpolder
EFKA Schoonmaakbedrijf
Emelwerda College
FlevoPost 
Gertech Reinigingstechniek
GlasGarage Emmeloord
Greve BV
HEMA Emmeloord
Huib van der Wal tekstschrijver
Huisarts van Faassen
Incassobureau de IJsselmeerpolders
Instituut Wim Lenderink - studie en 
huiswerkbegeleiding
Koelbedrijf Klompe BV
Kunststofplatenshop.nl
Las- en konstructiebedrijf Velas BV
Leerwerk Centrum Het Esveld
MAC3PARK Emmeloord
Meester & De Lange Verzekeringen
MTH registeraccountants en 
belastingsadviseurs
Miracle Design
Mitra Emmeloord
Monuta Visser
Motorcentrum Emmeloord
Motor Snelco B.V.
Omroep Flevoland
Patisserie Jan de Bakker
Pekel en Klein notarissen
Pim van der Maden Fotograaf
R&M Advies
Sinke Emmeloord BV
Socium verzekeringen
Subsidiegezocht.nl
Stucadoorsbedrijf Kemper VOF
TCE Tours
Tritex Bedrijfskleding
Van Veen Advies en Administratie
VOF Da Enzo
VOF Ron en Janny Harzevoort
Witlofkwekerij LOF
Woonaccent Makelaars Emmeloord BV

Sponsormogelijkheden

Reclameborden:
Scorebord  €  375
Extra hoog achter het doel 305 x 65 cm  €  375
Op hoogte in breedterichting doelkanten 305 x 75 cm  €  300
Op hoogte in lengterichting op talud 245 x 75 cm  €  300
Langs het hoofdveld aan taludkant 245 x 75 cm  €  250
Langs het hoofdveld in breedterichting 245 x 75 cm  €  225
Langs het hoofdveld in lengterichting aan de zijde  
van de tribune 245 x 75 cm  €  200

Kledingsponsoring:
Wedstrijdshirts (incl. borst- en mouwlogo)
Contractduur minimaal 5 jaar per elftal/per jaar v.a.  €  200
Trainingspakken (16 stuks inclusief bedrukking)  €  835
Tassen  €  739
Inloopshirts  €  224

Wedstrijdsponsoring per wedstrijd:
Inclusief entree Businesshome €  400

Balsponsoring per wedstrijd:
Inclusief entree Businesshome €  250

Sponsorpakketten (basis)
Hoofdsponsor op aanvraag
Platinasponsor €  4.500
Goudsponsor  €  3.000
Zilversponsor  €  1.500
BCF-lidmaatschap  €  825

Zie voor de inhoud van de sponsorpakketten: www.flevoboys.nl/sponsor

Alle prijzen zijn excl. BTW 

Neem voor meer informatie contact op met de sponsorcommissie:  
sponsorcommissie@flevoboys.nl

Bestuur BCF 
Voorzitter Rick van den Bos 
06 51 39 58 47 

Secretaris Harry Scholtens
06 53 54 94 93
bcf@flevoboys.nl

Penningmeester Alex Stoker
06 25 02 28 40

Activiteitencoördinator  
Fanny Platenkamp
06 50 65 20 44

Algemeen bestuurslid Kees de Munnik
06 14 89 08 02

Contactpersonen   
Sponsorcommissie
Henk Strookappe
06 53 55 33 96
sponsorcommissie@flevoboys.nl

Roberto Kwakman
06 23 97 99 47
sponsorcommissie@flevoboys.nl
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Doelgericht ondernemen doet u met Flynth.
Ondernemen is topsport. Net als voor voetballers is het ook voor u als ondernemer 
essentieel om kansen te zien én te pakken. Flynth helpt u daarbij. Met een heldere blik 
op zaken en een no-nonsense aanpak die aansluit bij uw werkwijze. Wij praten en 
denken intensief met u mee over uw doelen en nemen beslissingen op basis van 
actuele cijfers. Zodat u de kansen kunt pakken als ze zich voordoen. Want van scoren 
houden we bij Flynth. Niet voor niets sponsoren wij

I  Ondernemen inspireert  I

“Kansen 
moet je pakken!”

De adviseurs van Flynth vindt u o.a. in: Emmeloord 088 236 89 00 of kijk voor
meer informatie op www.flynth.nl

Flevo Boys.
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