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Een compleet 
nieuwe 
technische staf

Flevo Boys heeft in 
Kevin Waalderbos 
(39) en Jeroen van 
den Berg (46) een 
compleet nieuw 
trainersduo voor 
de groep staan. De 
overeenkomsten zijn 
opvallend.

Talentvolle 
jeugdspelers van 
Flevo Boys opgelet: 
heb geduld! Op je 
negentiende in het 
eerste staan is maar 
voor een enkeling 
weggelegd. Je kunt 
zelfs als je richting 
de dertig gaat nog 
doorbreken.

Het afgelopen 
seizoen was Hans 
Grovenstein 
coördinator JO17, 
maar had hij als 
trainer geen team. 
In oktober kwam het 
bestuur van Flevo 
Boys bij hem met de 
vraag of hij A1 wilde 
gaan trainen en 
coachen.

Het geduld van 
Tomas Boer 
wordt beloond

Het sportieve 
wonder van A1
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Vernieuwing 
in de BCF
Als interim voorzitter van Business Club Flevo Boys mag ik het voorwoord schrijven in deze prachtige 
presentatiegids. Als ik de verhalen lees proef ik veel positivisme en een gevoel van saamhorigheid. 
Dat is ook mijn ervaring. We zijn met Flevo Boys echt weer op de goede weg.

Optimisme en betrokkenheid horen vanaf het 
begin ook bij Business Club Flevo Boys, die in 2001 
is opgericht. We zijn in al die jaren gegroeid naar 
een club van meer dan honderd leden, waarvan er 
velen zilver- of goudsponsor zijn geworden. Daar 
zijn we trots op, al realiseren we ons heel goed dat 
we hard moeten blijven werken om het iedereen 
binnen de BCF naar zijn of haar zin te maken. 
We hebben een enquête gehouden waar we dit 
najaar op terugkomen. In ieder geval willen we het 
draagvlak verbreden, willen we nóg meer bedrijven 
en personen bij onze BCF betrekken. 

In dit voorwoord maak ik van de gelegenheid 
gebruik om Alex Stoker, penningmeester vanaf 
het allereerste uur van de BCF, te bedanken 
voor zijn achttienjarige inzet voor de BCF. De 
eerste jaren combineerde hij de functie met die 
van penningmeester van de voetbalvereniging. 
Daarmee was hij de perfecte brug tussen beide 
geledingen. Hij wordt opgevolgd door Stephan 
Wiersma, een jonge vent, als accountant werkzaam 
bij Flynth. Hij brengt net als Kees de Munnik, die 
vorig jaar bestuurslid werd, jeugdig enthousiasme 
en nieuwe ideeën in de BCF. Stephan is, net als 
Kees, ook een echte clubjongen. Beiden zijn al lid 
van Flevo Boys vanaf hun pupillentijd. Stephan 
speelt overigens nog in Flevo Boys 3.

Wij zijn overigens op zoek naar een nieuwe 
voorzitter. Dit houdt in dat ik de periode als 
voorzitter afsluit en dat ik me weer volledig kan 
focussen op de sponsorcommissie.  Daarover elders 
in dit nummer meer.

Rest mij nog u veel leesplezier te wensen!

Henk Strookappe
interim voorzitter BCF
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Een sterke verbinding maakt meer mogelijk

Voetballen en verbinden met hart voor je club en je werk: dat doet Kees de Munnik,

accountmanager bij de Rabobank. Op het veld, langs de lijn en in de businessclub.

Rabobank is al jaren trotse sponsor van Flevo Boys

met hart 
voor je club!

Voetballen en
verbinden
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‘Saamhorigheid, club-
gevoel en positivisme’

Het bestuur

De rode muur van honderden Flevo Boys-supporters tijdens de bekerfinale 

Urk-Flevo Boys. Dat vond secretaris Mascha Rijckenberg hét hoogtepunt 

in het seizoen 2017-2018. ,,We hebben het afgelopen jaar als bestuur 

veel aandacht geschonken aan het ontwikkelen van saamhorigheid, het 

versterken van het clubgevoel, het ombuigen van de negatieve sfeer. We 

zagen dit tijdens die avond op Urk op een fantastische manier terug. Dat 

ontroerde mij gewoon.’’ Dit verbeeldt het gevoel waarmee het bestuur 

leiding geeft aan Flevo Boys. Voetbal staat voorop, maar het sociale aspect, 

het familiegevoel, staat daar niet los van.

Voorzitter Henderikus Oostra vindt de 
wederopstanding van A1 (zie ook elders in deze 
gids) een hoogtepunt en een mooi voorbeeld van 
wat saamhorigheid en clubgevoel voor invloed 
hebben op prestaties . ,,We hebben daar de trainer 
in de herfst moeten wegsturen. Het elftal zat in 
een diep dal. Ook na de aanstelling van de nieuwe 
trainer bleven de jongens aanvankelijk verliezen, 
maar de sfeer knapte langzaam maar zeker wel 
op. En dan komen de voetbalkwaliteiten er op 
zeker moment ook uit. Na de winterstop heeft A1 
bijna alles gewonnen. Geweldig.  Uiteraard waren 
de bekerwinst op Urk en de promotie van het 
eerste naar de hoofdklasse andere hoogtepunten. 
Complimenten voor de spelers en technische 

staf, dat ze zich na een paar forse teleurstellingen 
mentaal toch weer hersteld hebben.’’
Een ander hoogtepunt dat Henderikus nog 
wil benoemen is het feit dat zoveel nieuwe 
vrijwilligers in het afgelopen seizoen zijn 
opgestaan om een steentje of steen bij te dragen 
aan de ontwikkeling van de club. ,,Flevo Boys heeft 
150 vrijwilligers en het bestuur wil dat iedereen 
zich thuis voelt bij Flevo Boys. Wij kunnen deze 
leden niet vaak genoeg bedanken. Zonder hen is er 
geen Flevo Boys.’’

Het bestuur zelf is natuurlijk ook een groep Flevo 
Boys-vrijwilligers, die heel veel werk verzet. 
Mascha bijvoorbeeld was het afgelopen seizoen 

ook nog coördinator JO8, JO9 en JO11, maar daar 
is ze mee gestopt. Het secretariaat van een grote 
club als Flevo Boys, met zo’n 1050 leden, dat ze 
nu een jaar beheert, vraagt veel van haar vrije 
tijd.  ,,Ik ben bijna elke avond en elke zaterdag bij 
Flevo Boys. Dat is veel. Maar ik heb gemerkt dat 
de sfeer in onze vereniging het afgelopen jaar veel 
positiever is geworden en krijg dit ook terug van 
leden. Dat geeft me heel veel voldoening.’’

Henderikus sluit af met een korte blik richting 
horizon. ,,Wij proberen als bestuur stapje voor 
stapje onze vereniging naar een hoger niveau te 
brengen. We kijken niet té ver vooruit.  Wat we 
altijd zullen blijven doen is helder communiceren 
met onze leden. We zijn allemaal makkelijk 
benaderbaar.  Uiteraard zullen we ook blijven 
werken aan de verbetering  van de financiële 
situatie van de club. Wij hebben er veel vertrouwen 
in dat we de opgaande lijn die we te pakken 
hebben kunnen continueren. Deze presentatiegids 
straalt dat vertrouwen ook uit, vind ik.’’

Mascha Rijckenberg is sinds de 
zomer van 2017 secretaris van 
Flevo Boys.  Ze raakte bij Flevo 
Boys betrokken toen haar oudste 
zoon Robin daar als kabouter ging 
voetballen. Robin voetbalt nu in 
Flevo Boys 2. Jongste zoon Sem 
voetbalt momenteel in JO12-3.

v.l.n.r.: Joost Cornellis, André Walrave, Jaap Tol, Henderikus Oostra, Mascha Rijckenberg, Jan Papma 
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Onder de Toren 28, 8302 BV Emmeloord
0527-614413, www.de-munt.nl

Scoren doe je bij
Makelaardij De Munt

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

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

W W W . H E T U I T Z E N D B U R E A U . N L  

P U T S T E E G  2 ,  8 3 2 5  A A   V O L L E N H O V E  

R O B E R T O  K W A K M A N    

G U I D O  W I N D                

V O L L E N H O V E @ H E T U I T Z E N D B U R E A U . N L  

0 6  -  2 3  9 7  9 9  4 7  
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L I K E  O N Z E  F A C E B O O K P A G I N A  &  V O L G  O N S  O P  I N S T A G R A M  

Schrijf je in! 
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Met clubtrainers meer 
eigen jongens naar het 
eerste en tweede

Clubman Aart Reussing ondersteunt bestuur en voetbalcommissie

De focus lag dit voorjaar vooral op A1. ,,A1 
heeft moeilijke jaren achter de rug’’, weet Aart. 
,,Sommige talentvolle spelers uit B1 twijfelden 
daarom over de stap naar onze A1, dat relatief laag 
speelt. Andere clubs zaten aan deze jongens te 
trekken. Door gesprekken aan te gaan en ze een 
perspectief te bieden, hebben we ze voor de club 
kunnen behouden. Er kwam zelfs nog een speler 
terug van een andere polderclub. Een belangrijk 
deel van die visie is het nieuw leven inblazen van 
een beloftenteam JO21, waarin vooral spelers van 
A1 en het tweede gaan spelen.’’

Clubtrainer
Een ander speerpunt is het aanstellen van 
zo veel mogelijk capabele clubtrainers bij de 
standaardteams. De afgelopen jaren was Flevo 
Boys niet zo gelukkig met trainers van buitenaf. 
Nu staan clubmensen en Emmeloorders als 
Erik Stolte (JO19-1), Jan de Vegt (JO17-1), Hans 
Grovenstein (JO15-1) en Patrick Helsdingen (JO13-
1) voor de groepen. Aart waakt er wel voor om 
hooggespannen verwachtingen te wekken. ,,Op 
tweede divisie-niveau spelen kan momenteel 
alleen bij hoge uitzondering. Dit komt met name 
door het steeds jonger en intensiever scouten 
van PEC, Heerenveen en de laatste jaren ook 
van Cambuur. Dit begint zo langzamerhand 
epidemische vormen aan te nemen. Van de 

tweedejaars JO13 spelen er dit seizoen zeven 
jongens van Flevo Boys bij een BVO!’’

Flevo Boys zelf scoutte de afgelopen jaren, niet 
heel intensief, bij clubs in de dorpen, maar is 
daarmee gestopt. ,,We kregen daarop veel kritiek 
uit de dorpen en soms ook uit de club zelf, omdat 
die jongens niet altijd een meerwaarde bleken te 
hebben en dan de plek innamen van clubjongens. 
Jongens uit de dorpen die bij Flevo Boys op een 
hoger niveau willen gaan voetballen en zichzelf 
willen verbeteren blijven overigens van harte 
welkom. Daarnaast gaan we ook de interne 
scouting verbeteren. Dit was de laatste jaren bij de 
oudere junioren wat in het slop geraakt.’’
In het verhaal van A1 het afgelopen seizoen, zie 
elders in deze presentatiegids, zit heel veel wat 
het bestuur, Aart en de coördinatoren graag willen 
terugzien bij Flevo Boys. ,,Dit elftal zat op een 
absoluut dieptepunt in oktober 2017. Clubjongens 
kwamen daarna aan het roer, er werd aan een 
betere sfeer gewerkt en uiteindelijk kwamen 
daarop de resultaten ook. Een zeer talentvolle 
jongen als Niels Brand die eerst nog weg wilde bij 
Flevo Boys, hebben we na een goed gesprek toch 
kunnen behouden. Hij gaat spelen in Flevo Boys 2. 
Die positieve sfeer willen we op alle fronten weer 
terug. Daar gaan we dit seizoen met een grote 
groep mensen hard aan werken.’’

Aart Reussing: robuuste 
verdediger Flevo Boys 1
Aart Reussing heeft zelf 
jarenlang in het eerste 
gespeeld. Hij was niet de meest 
getalenteerde voetballer, 
maar was kopsterk, hard in 
de duels en had inzicht en 
leidinggevende kwaliteiten. 
Na zijn actieve periode als 
voetballer heeft hij van alles 
gedaan voor Flevo Boys, 
onder meer in het G-voetbal, 
kaboutervoetbal, als leider 
van Flevo Boys 1 en als trainer/
leider van teams waarin zijn 
kinderen (Marianne, Marc, 
Esther en Josien) voetbalden. 
Momenteel is Aart trainer/
leider van meisjes JO19-1, 
waarin jongste dochter Josien 
voetbalt.

De doorstroming vanuit de jeugd naar het eerste en tweede bevorderen. Dat is de taak die clubman Aart Reussing 

(hij is al bijna vijftig jaar lid) sinds februari van dit jaar op verzoek van het bestuur op zich heeft genomen, in een vrije 

ondersteunende rol. Aart werkt nauw samen met onder andere Joost Cornelis, bestuurslid voetbalzaken, Nico Friso, 

voorzitter van de voetbalcommissie en de coördinatoren van de selectieteams.

v.l.n.r.: Aart Reussing, Nico Friso, Joost Cornelis
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Een compleet nieuwe 
technische staf

Kevin Waalderbos en Jeroen van den Berg

De voetbalroots van Kevin Waalderbos (foto), 
nu woonachtig in Assen,  liggen in het hoge 
Noorden. Opgegroeid bij vv Leek (als speler en 
jeugdtrainer), belandde hij via GRC als 24-jarige 
bij Be Quick Groningen. Voor deze prachtige 
traditierijke club speelde hij negen jaar in het 
eerste, als linksbenige centrale verdediger. Na 
twee jaar hoofdtrainerschap bij Leek Rodenburg 
werd hij assistent trainer van Mischa Visser. Het 
afgelopen jaar was Kevin hoofdtrainer. Nadat hij 
in Groningen zijn vertrek had aangekondigd, belde 
teammanager Rick van den Bos en was de keus 
snel gemaakt. ,,Ik heb een goed gesprek gehad 
met Rick en ook elders informatie ingewonnen. 
Flevo Boys heeft een goede naam in de regio en dat 
beeld werd bevestigd. Het is gewoon een club waar 
je graag hoofdtrainer wilt zijn.’’

Er zijn uiteraard ook verschillen tussen de beide 
trainers. Jeroen van den Berg, die momenteel 
in Espel woont, is een jongen van de streek. Hij 
voetbalde voor Tonego, Cambuur, FC Groningen, 
Flevo Boys, VVOG, SDCP en rondde die mooie serie 
af met een laatste jaar bij Tonego. Trainer werd hij 
bij Urk, twee jaar van de A1 en vier jaar als assistent 
van Rolf de Boer bij het eerste. De afgelopen twee 
jaren was hij hoofdtrainer van tweedeklasser DESZ 
uit Zwartsluis.

Omdat Jeroen zich op had gegeven voor de 
trainerscursus TC 1, zocht hij een club op 
hoofdklasseniveau waar hij zijn verplichte stage 
zou kunnen lopen. Toen Flevo Boys na het 
aangekondigde vertrek van Henk Buimer aan de 
lijn hing was dat natuurlijk een kans voor open 

Flevo Boys heeft in Kevin Waalderbos (39) en Jeroen van den Berg (46) een compleet nieuw trainersduo voor de groep 

staan. De overeenkomsten zijn opvallend. Beiden zijn in het dagelijks leven leraar lichamelijke opvoeding, allebei 

hebben ze hun trainerscarrière zorgvuldig opgebouwd en staan ze aan het begin van een hopelijk lange loopbaan op 

topamateurniveau. Dat laatste is typisch Flevo Boys: talentvolle trainers de kans bieden om zich door te ontwikkelen. 

Denk ook aan Jan van Raalte en Willem Brouwer, die na Flevo Boys bij topamateurclubs aan de slag gingen.

‘ Flevo Boys heeft 
een goede naam 
in de regio en 
dat beeld werd 
bevestigd. Het is 
gewoon een club 
waar je graag 
hoofdtrainer wilt 
zijn.’
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doel. ,,Dit is ideaal. Flevo Boys is een mooie club, 
met een talentvolle selectie, waar ik als assistent, 
dus met een serieuze taak, mijn stage kan lopen. 
Dit is voor beide partijen een voordeel.’’

Kevin en Jeroen zijn beiden bedachtzame mannen 
die zich eind juni, als dit interview voor de 
presentatiegids plaatsvindt, niet willen uiten over 
de verwachtingen voor het seizoen 2018-2019. 
Onafhankelijk van elkaar (Jeroen arriveert iets 
later voor het gesprek) zeggen ze dit eerst met de 
spelersgroep te willen bespreken. 

Beide trainers zijn enthousiast over hun selectie. 
Kevin: ,,De spelers hebben een geweldig seizoen 
beleefd. Beker gewonnen én gepromoveerd. Dat 
zegt veel over de kracht van deze selectie. Maar 
hoe sterk deze spelersgroep is in vergelijking 

met de andere ploegen in hoofdklasse B kan ik 
niet goed beoordelen. Ik weet wel dat het een 
interessante competitie is met veel aantrekkelijke 
tegenstanders.’’ Jeroen: ,,Ik merk dat de jongens 
gretig zijn, tot op het bot gemotiveerd om weer 
successen te behalen. Dat wordt de basis van een 
ongetwijfeld boeiend seizoen.’’

‘ Flevo Boys is een 
mooie club, met 
een talentvolle 
selectie, waar ik als 
assistent, dus met 
een serieuze taak, 
mijn stage kan 
lopen.’
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Nieuwe aanwinsten 
sponsorcommissie

Met ‘bredere selectie’ meer voor de sponsors betekenen

Henk Strookappe: ,,Met een grotere groep mensen 
willen we niet alleen nieuwe ondernemers bij onze 
club betrekken, maar vooral huidige sponsors 
het nog beter naar hun zin maken. We willen 
meer aandacht geven en meer maatwerk leveren. 
Weten waar iedere sponsor behoefte aan heeft. 
Elk lid van de sponsorcommissie wordt een soort 
accountmanager die aandacht kan geven aan zijn 
accounts. Als daar behoefte aan is kunnen we ook 
gerichte acties opzetten met voordelen voor beide 
partijen.’’

In de komende maanden wil de sponsorcommissie 
nog verder uitbreiden, nieuwe stappen zetten 
en de leden daarover informeren. Henk 
Strookappe: ,,Het plan is om dit seizoen een 
grote sponsoravond te organiseren, mogelijk ook 

gekoppeld aan een actie voor de club. Daarnaast 
streven wij naar meer samenwerking met andere 
netwerkclubs in de polder en ook met onze eigen 
activiteitencommissie bij Flevo Boys.’’

Het hoeven volgens Henk niet persé ondernemers 
te zijn die de sponsorcommissie gaan 
ondersteunen. ,,Elk lid van Flevo Boys met gevoel 
voor commercie en relatiebeheer kan ook veel voor 
ons betekenen. En zichzelf wellicht ontplooien. 
Marco Bogaart, manager bij Koopmans Meel 
en leider van JO19-1, is een mooi voorbeeld. Hij 
kwam met Bakkerij De Kof als mogelijke sponsor 
van JO19-1, waarna de sponsorcommissie deze 
voorzet inkopte en een mooi sponsorpakket voor 
Bakkerij De Kof kon samenstellen. Ik stel me voor 
dat er veel meer leden bij Flevo Boys zijn die goede 

De sponsorcommissie heeft haar selectie aanzienlijk uitgebreid. Henk Strookappe en Roberto Kwakman zijn 

oudgedienden, maar de commissie heeft nieuwe leden aangetrokken in de personen van Harry Scholtens, Ronald 

Lamsma, Kees de Munnik, Stephan Wiersma, Jan Papma, Frans Lambregtse, Arjan de Jong, Pim van der Maden, Gerrit 

Steenge en Alex Stoker. 

‘Elk lid van Flevo 
Boys met gevoel 
voor commercie 
en relatiebeheer 
kan ook veel voor 
ons betekenen. 
En zichzelf wellicht 
ontplooien.’

v.l.n.r.: Pim van der Maden, Frans Lambregtse, Kees de Munnik, Alex Stoker, Henk Strookappe, Gerrit Steenge, Harry Scholtens



11

contacten met potentiële sponsors hebben. Meld 
dit bij de sponsorcommissie!’’

Op deze wijze werkt de sponsorcommissie aan een 
breder draagvlak voor het werven én behouden 
van sponsors. Deze presentatiegids laat veel 
saamhorigheid zien, veel familiegevoel. Henk 
Strookappe stelt dat de sponsors ook bij de Flevo 
Boys-familie horen. ,,Daarom roep ik alle leden 
op om bij hun aankopen ook aan de sponsors 
van Flevo Boys te denken. Sponsoring is geen 
vanzelfsprekend liefdadigheidswerk. Het zijn vaak 
investeringen van hard werkende ondernemers, die 
met grote risico’s hun bedrijf in de benen houden 
en een belangrijke bijdrage leveren aan de lokale 
economie. Laten we dit niet vergeten.”

Sponsorpakketten
Flevo Boys heeft vele sponsorpakketten, van hoofdsponsor, platinasponsor 
tot zilversponsor, van een lidmaatschap van Business Club Flevo Boys tot 
en met een reclamebord. En alles wat daar tussen zit. 

Kijk daarvoor op:
https://businessclubflevoboys.nl/sponsoring/sponsor-worden  
en/of neem contact op met een van de leden van de sponsorcommissie via 
sponsorcommissie@flevoboys.nl.  
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Escudo 8    ⎮    8305 BM 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
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Flynth richt zich op het ontwikkelen van talent, 
zo ook bij Flevo Boys. Als trotse hoofdsponsor 
ondersteunt Flynth Flevo Boys zodat talenten 
de ruimte geboden kan worden om zich te 
ontwikkelen. 

Flynth is al lange tijd verbonden aan Flevo Boys 
“We wilden niet alleen hoofdsponsor zijn, maar ook 
iets doen dat aansluit bij onze missie om talenten 
te ontwikkelen en om lokaal betrokken te zijn”, 
zegt Henk Strookappe, Directeur Bedrijfskundig 
Advies van Flynth. “Wij besteden veel aandacht aan 
de ontwikkeling van mensen. Dit geldt voor zowel 
onze klanten als onze medewerkers. De vereniging 
Flevo Boys sluit daar perfect op aan.”

Binding met de regio
Als een van de oprichters van de Business Club 
Flevo Boys geeft Strookappe aan dat het belangrijk 
is om mensen kennis te laten maken met de BCF 
en zo de binding met de regio te vergroten “Door 
het netwerk rondom Flevo Boys uit te breiden, zijn 
we er in geslaagd de sponsoring te laten groeien. 
Na de economische crisis zat het in een dipje, maar 
gelukkig komen we als vereniging weer in beeld en 
hebben we nieuwe sponsoren vast kunnen leggen”.
 
Prettig samenleven in een duurzame wereld. Hier 
wil Flynth graag aan bijdragen door bijvoorbeeld 
collega’s te enthousiasmeren zich in te zetten 
voor het goede doel of door collega’s te steunen 

die actief zijn als vrijwilliger in (financiële) 
bestuursfuncties. Sponsoring van lokale 
verenigingen en culturele evenementen vinden wij 
dan ook belangrijk.

Interesse in het werken bij zo’n betrokken 
werkgever? Kijk dan eens op  
www.werkenbijflynth.nl en solliciteer!

Midden in de 
maatschappij en  
lokaal betrokken
Flynth staat midden in de maatschappij en is een organisatie voor en van 

ondernemers door actief bij te dragen aan een beter ondernemersklimaat. 

Wij behartigen de belangen van het MKB en de agrarische sector bij 

onder meer fiscale onderwerpen en zetten ons in voor administratieve 

lastenverlichting. We ontwikkelen diensten waarmee ondernemers 

verantwoord kunnen ondernemen en we delen de kennis.

Advertorial

www.flynth.nl
Nagelerweg 1 
8304 AB  Emmeloord
T 088-236 8900
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Bergentheim
Voetbal en saamhorigheid krijgen al vorm als 
Hans enthousiast vertelt over zijn jeugdjaren in 
Bergentheim. ,,In ons kleine dorp speelden de 
kerk en de voetbalvereniging een overheersende 
rol. Veel meer was er niet te doen. Ik speelde in 
de jeugd in een tijd dat we ons nog in de bosjes 
omkleedden. Met een team dat alleen uit jongens 
van het dorp bestond haalden we met het eerste 
nog het hoogste niveau van het zaterdagvoetbal. 
We vormden een hechte groep die brutaal de 
strijd aanging tegen de betere voetballers van de 
toenmalige topclubs in het Westen.  Arend Slot, de 
vader van Arne, was onze stervoetballer.’’
,,Van jongs af aan voel ik me thuis in de 
voetbalwereld. Ik geniet als ik bij kleinzoon Ruben 
ga kijken als hij voor zijn club vv Jonathan in Zeist 
voetbalt. Maar ik maak ook net zo makkelijk een 
praatje met Wesley Sneijder in zijn restaurant op 
Ibiza.’’ 

Flevo Boys 
Via Hoogeveen belandt Hans ruim dertig jaar 
geleden met zijn gezin in Emmeloord, waar hij de 
lokale grootschalige bakkerij heeft overgenomen. 
Net als in Bergentheim en Hoogeveen begint 
hij direct met het sponsoren van lokale clubs. 
,,Ik verkocht er niet meer broden door aan de 
supermarkten, maar mijn medewerkers vonden 
het mooi dat hún directeur hún club steunde. Ik 
had ook al snel door dat Flevo Boys een grote club 
is met aanzien in de polder en de regio. Als je zo’n 

club steunt, steun je ook de gemeenschap.’’
En dat was het begin van een lange relatie tussen 
Hans Schipper en Flevo Boys, waar zoon Niek, de 
vader van Ruben, jarenlang in de jeugd voetbalde. 
Hans is een emotionele supporter, die slecht 
tegen zijn verlies kan. ,,Dit jaar was ik na de 
thuiswedstrijd tegen SDVB enorm chagrijnig. Sta je 
het hele seizoen bovenaan, geef je die positie in één 
helft weg! Ik heb daar veel last van. Dat kan wel de 
hele avond duren.’’

Opgaande spiraal
Maar als er in Brielle wordt gewonnen en de 
promotie alsnog een feit is, is de euforie groot. 
,,Ik heb veel respect voor mannen als Henderikus 
Oostra, Jaap Tol, Jan Papma en hun collega 
bestuurders. Ze hebben onze club duidelijk weer in 
een opgaande spiraal gekregen. Niet alleen sportief 
en financieel, maar ook het wij-gevoel is aanzienlijk 
versterkt. Er is weer rust in de vereniging.’’ 

Dat clubgevoel is en blijft belangrijk voor Hans. ,,Ik 
ben blij dat Marc Reussing weer terugkomt. Een 
Reussing hoort bij Flevo Boys te voetballen. Ik heb 
er nog steeds moeite mee als een Emmeloorder 
jongen voor een andere club gaat voetballen, of een 
Bergentheimer voor HHC. Ik weet het: ik ben een 
hopeloze voetbalromanticus.’’ 

Een goede mix
Maar kan de winnaarsmentaliteit wel samengaan 
met die van de dromerige voetbalromanticus? 

,,Ach, meer topspelers van buitenaf aantrekken is 
ook geen garantie voor overwinningen. Ik denk dat 
we nu een goede mix hebben van eigen jongens en 
spelers van buitenaf. Of het goed genoeg is voor de 
hoofdklasse kan ik niet goed beoordelen. Ik hoop 
het wel. Want verliezen, dat went voor mij nooit.’’

Voetbal is emotie. Sponsoren is emotie

Hoofdsponsor 
Hans Schipper: 
winnaar 
én voetbal-
romanticus 
Voetbal is emotie. Sponsoren is emotie. Dat is in ieder geval een feit bij 

onze hoofdsponsor Hans Schipper. Hans sponsort onze club vanwege zijn 

betrokkenheid bij de poldersamenleving, omdat hij gek is op voetbal en al 

tientallen jaren een binding heeft met Flevo Boys. Eigenlijk gaat het hem 

vooral om het stimuleren van saamhorigheid.

Brood.net 
Hans Schipper (70) was 
voorheen eigenaar van een 
aantal industriële bakkerijen, 
waarvan er één in Emmeloord 
stond. Tegenwoordig 
participeert Hans nog in 
een aantal bedrijven in het 
vastgoed, de bouw en in de 
bakkerswereld. Hoofdsponsor is 
hij met Brood.net, het digitale 
platform waar je alles vindt 
over Brood. 

Zie: www.brood.net 
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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

Christiaan  Hamstra mobiel 06-22 54 75 65indien afwezig bgg. 06-53 33 80 26

HAMSTRASCHROOT
Vollenhove
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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 opdrachtgevers. 

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, professionele 
videoproducties, content-marketing strategieën, 
dynamische websites en uitdagende events.

Oh ja… en waarom hangen 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?
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, De Oude IJssel 1, 8253 PV Dronten, Tel. 0321 328 888, www.kwoot.nl

Advertorial

Rabobank Noordoostpolder-Urk

Rabobank steunt lokaal 
verenigingen en stichtingen

Flevo Boys is het uithangbord voor de Noordoostpolder op voetbalgebied. 

Met een 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. 

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 
lokaal van belang zijn en de leefbaarheid van de 
Noordoostpolder en Urk vergroten door bijdrages 
uit ons Coöperatiefonds, lokale sponsoring en de 
Rabo Clubkas Campagne. 

Wil u meer weten hoe u in aanmerking komt 
voor een bijdrage uit het Coöperatiefonds, lokale 
sponsoring of deelname aan de Rabo Clubkas 
Campagne? Kijk op onze website:
www.rabobank.nl/noordoostpolder-urk.
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De klantenkring van GNB 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 nodig 
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 beschikken over meerjarige 
praktijkervaring. 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 
twintig 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.

GNB, bedrijfs-
optimalisering i.c.m. 
business software 
van Ridder iQ 
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. 

Advertorial

Foto: Evelien Fotografie
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Marc Reussing, Johan Tiems en Duane Tjen-A-Kwoei

De nieuwelingen

Marc Reussing (22) keert na drie jaar afwezigheid 
weer terug bij Flevo Boys. Drie jaar geleden was er 
voor hem na twee jaar A1 geen plek in de tweede 
elftalselectie. Daarom besloot Marc om elders in 
een eerste team te gaan voetballen. Hij speelde 
een jaar bij tweedeklasser Lemmer op zondag 
(onder trainer Arjen Postma) en volgde zijn trainer 
naar Zeerobben uit Harlingen. De Harlingers 
werden in het eerste jaar kampioen van de tweede 
klasse en handhaafden zich het afgelopen jaar 
in de eerste klasse. Marc speelde veelal als linker 
centrale verdediger en soms als rechtsback. 
Vanwege zijn lengte (1,99 meter) werd hij ook 
vaak naar voren gestuurd als de sportieve nood 
hoog was. Marc heeft een prima seizoen achter 
de rug. Hij werd uitgeroepen tot speler van het 
jaar. Dit seizoen was er voor hem wel een plaats 
weggelegd in de eerste elftalselectie van Flevo 
Boys en als Emmeloorder greep hij dat aanbod 
met beide handen aan. Voetballen bij Flevo Boys 
is toch het liefste wat hij doet. Dat dit ook nog 
in de hoofdklasse is, is extra mooi. Marc weet 
dat er het afgelopen jaar een prima verdediging 
stond. Zijn doel voor dit jaar is dan ook simpel: 
zoveel mogelijk minuten maken in het eerste en 
beter worden. Marc is net afgestudeerd en is nu 
eigenaar van Bouw Momenten, een marketing- en 
reclamebureau, gespecialiseerd in de bouwsector. 
www.bouwmomenten.nl.  

Johan Tiems (20) was aan het einde van het 
vorige seizoen een aangename verrassing. De in 
Creil geboren voorhoedespeler, die al vele jaren 
voor Flevo Boys speelt, begon het seizoen in het 
tweede, maar mocht enkele keren invallen en 
deed dit verrassend goed en met veel energie. Dat 
leverde hem een promotie op vanuit het tweede 
naar het eerste. Dit seizoen wil Johan weer een 
stap zetten. De selectie is niet heel breed en er 
moeten veel wedstrijden worden gespeeld, dus de 
kans op speelminuten is groot. De Creilenaar, die 
sportkunde studeert aan de Hanzehogeschool in 
Groningen, gaat onbevangen het seizoen in. ,,Hard 
trainen, zoveel mogelijk spelen en beter worden. 
Dat is mijn doel.’’

Duane Tjen-A-Kwoei (20) uit Groningen is scholier 
op het Alfa Collega en werkt bij de Nike Factory 
Store. De linkspoot speelde het afgelopen jaar voor 
Be Quick 1887 in de Derde Divisie zondag. ,,Het was 
een roerig jaar, waarin we uiteindelijk gedegradeerd 
zijn. Omdat Kevin Waalderbos trainer van Flevo 
Boys is geworden en ik Kevin als een goede trainer 
ervaren heb, heb ik er voor gekozen om bij Flevo 
Boys te komen voetballen. Het is voor mijn 
ontwikkeling goed om in een andere omgeving te 
spelen. Daar word je als speler en als mens niet 
minder van.” Met de op Curaçao geboren Tjen-A-
Kwoei haalt Flevo Boys een multifunctionele speler 
binnen. Hij speelt graag op de linker flank, maar in 
welke rol maakt hem niet zoveel uit. ,,Ik ben een 
gedreven speler, wil het maximale uit mezelf halen 
en doe er alles aan om een wedstrijd te winnen. Ik 
hoop dat ik van waarde kan zijn voor het team en 
dat ik me op die manier kan door ontwikkelen. Ik 
kijk ernaar uit om voor Flevo Boys te voetballen.”

Marc Reussing Johan Tiems Duane  
Tjen-A-Kwoei 
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Het geduld van 
Tomas Boer 
wordt beloond

Dé verrassing van seizoen 2017-2018

Talentvolle jeugdspelers van Flevo Boys opgelet: heb geduld! Op je 

negentiende in het eerste staan is maar voor een enkeling weggelegd. Je 

kunt zelfs als je richting de dertig gaat nog doorbreken. Kijk naar Tomas 

Boer (30), dé verrassing van het afgelopen seizoen. En dat terwijl Tomas in 

de jeugd veelal in de tweede elftallen speelde, een jaar in het derde balde, 

veel seizoenen in het tweede en pas het afgelopen seizoen een onbetwiste 

basisspeler in Flevo Boys 1 werd.

Tomas begon in de F-jes van Flevo Boys als 
voorhoedespeler Na de pupillen speelde hij vooral 
als grillige aanvallende middenvelder in de tweede 
elftallen. ,,Ik was een licht jongetje en de eerste 
teams waren in die tijd altijd zeer sterk.’’ Vanuit 
A2 maakte hij wel de overstap naar het tweede. 
Veel prestatiedrang had hij nog niet. Flierefluitend 
bracht hij zijn eerste jaren in de senioren door, 
waaronder zelfs een jaar in het derde. ,,Ik ga het 
eerste toch niet halen, dacht ik.’’

Elk jaar werd hij toch steeds iets beter en stabieler. 
Zes jaar geleden draaide hij zo’n goed seizoen 
in het tweede, dat hij werd overgeheveld naar 
de eerste elftalselectie. In dat eerste jaar van 
Wiljan Mossing Holsteyn begon de middenvelder 
ijzersterk. Hij scoorde zelfs in het uitduel tegen 
WHC, maar kon het niveau niet vasthouden en 
daalde aan het einde van het seizoen weer af 
naar het tweede. Bennie Vissers zette de tengere 
aanvallende middenvelder voor het eerst ‘op zes’, 
als verdedigende middenvelder dus, en daar begon 
de Emmeloorder te excelleren. ,,We werden drie 
jaar achter elkaar kampioen, met een geweldige 
mix van jeugd en ervaring. Kees de Munnik en 
Frank van der Plaats hadden een positieve invloed 
in een groep met veel jonge spelers.’’

Twee jaar geleden kreeg Tomas een nieuwe kans 
in het eerste en vooral het afgelopen seizoen 
verbaasde hij vriend en vijand met uitstekende 
en zeer constante prestaties. Als verdedigende 
middenvelder ‘klopt, veegt en zuigt’ hij al het 
vuil op het middenveld weg. Hij loopt gaten 
dicht, corrigeert foutjes van medespelers, 
verovert ballen en levert die in bij meer begaafde 
voetballers zoals Madih Doufikar en Aran Nijboer. 

Ervaring en zelfvertrouwen zijn de toverwoorden. 
Tomas: ,,Ik zie beter waar ik moet lopen en waar 
ik niet moet lopen. Dan hou je altijd voldoende 
energie over om de duels stevig aan te gaan als dit 
moet. In balbezit ben ik veel rustiger geworden. 
Ik hou het overzicht. Inne Schotanus had veel 
vertrouwen in mij. Als je elke week speelt en alles 
geeft, dan groei je.’’ Tomas heeft zo lang moeten 
wachten op een basisplek in Flevo Boys 1, en zo 
vaak op de bank moeten zitten, dat hij zich één 
ding  heeft voorgenomen: ,,ik wil nooit meer lang 
op de bank zitten.’’

Hoewel de zomerstop relatief kort was, stond 
de groep volgens Tomas te popelen om weer te 
gaan trainen. ,,We hebben veel zin in een seizoen 
in deze mooie hoofdklasse. We hebben ook een 
hechte groep, met veel kwaliteit; een perfecte 
mix van harde werkers en creatieve jongens. 
De tegenstanders zijn goed, maar zij zullen ook 
moeite met ons hebben. Onze selectie is wel smal, 
terwijl we dertig competitiewedstrijden spelen 
én in de KNVB-beker meedoen. We zullen dus 
iedereen nodig hebben, ook de jongens die het 
afgelopen seizoen minder vaak hebben gespeeld. 
Als we niet te veel schorsingen en blessures 
krijgen, zie ik ons heel mooi in het linker rijtje 
eindigen.’’

‘ Ik wil nooit meer 
lang op de bank 
zitten’
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Meest waardevolle speler
Tomas Boer eindigde in het afgelopen 
seizoen als tweede in het ‘Club van 
500’-klassement meest waardevolle 
speler. Madih Doufikar werd speler 
van het jaar met 281 punten. Tomas 
verkreeg er 158 en Aran Nijboer 147.
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 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

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
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Wedstrijdprogramma 2018-2019

EERSTE PERIODE

Wedstrijddag 1, 1 september
Excelsior’31 - ACV
Buitenpost - DUNO D
Sparta Nijkerk - SVZW
AZSV - SDC Putten
Flevo Boys - Staphorst
sc Genemuiden - DETO
WHC - Berkum
csv Apeldoorn - Urk

Wedstrijddag 2, 8 september
SVZW - WHC
SDC Putten - Excelsior’31
DUNO D - Flevo Boys
Urk - AZSV
Staphorst - Buitenpost
ACV - sc Genemuiden
DETO - Sparta Nijkerk
Berkum - csv Apeldoorn

Wedstrijddag 3, 15 september
Buitenpost - Berkum
Sparta Nijkerk - Staphorst
AZSV - DETO
Flevo Boys - SDC Putten
sc Genemuiden - Excelsior’31
WHC - DUNO D
csv Apeldoorn - ACV
SVZW - Urkd 

Wedstrijddag 4, 22 september
Excelsior’31 - SVZW
SDC Putten - sc Genemuiden
DUNO D - csv Apeldoorn
Urk - Buitenpost
Staphorst - WHC
ACV - AZSV
DETO - Flevo Boys
Berkum - Sparta Nijkerk

Wedstrijddag 5, 29 september
Buitenpost - ACV
Sparta Nijkerk - DUNO D
AZSV - Flevo Boys
WHC - Excelsior’31
csv Apeldoorn - sc Genemuiden
SVZW - SDC Putten
Urk - DETO
Staphorst - Berkum

Wedstrijddag 6, 6 oktober
Excelsior’31 - AZSV
Flevo Boys - Sparta Nijkerk
sc Genemuiden - WHC
SDC Putten - csv Apeldoorn
DUNO D - Urk
ACV - Staphorst
DETO - Buitenpost
Berkum - SVZW

Wedstrijddag 7, 13 oktober
Buitenpost - Excelsior’31
Sparta Nijkerk - AZSV
WHC - SDC Putten
csv Apeldoorn - Flevo Boys
SVZW - sc Genemuiden
DUNO D - ACV
Urk - Berkum
Staphorst - DETO

Wedstrijddag 8,20 oktober 
Excelsior’31 - Urk
AZSV - Buitenpost
Flevo Boys - SVZW
sc Genemuiden - Sparta Nijkerk
SDC Putten - Staphorst
ACV - WHC
DETO - csv Apeldoorn
Berkum - DUNO D

Wedstrijddag 9, 27 oktober
Sparta Nijkerk - SDC Putten
WHC - Buitenpost
SVZW - csv Apeldoorn
DUNO D - sc Genemuiden
Urk - Flevo Boys
Staphorst - AZSV
DETO - Excelsior’31
Berkum - ACV

Wedstrijddag 10, 3 november
Excelsior’31 - Staphorst
Buitenpost - SVZW
AZSV - DUNO D
Flevo Boys - WHC
sc Genemuiden - Berkum
csv Apeldoorn - Sparta Nijkerk
SDC Putten - DETO
ACV - Urkd 

TWEEDE PERIODE

Wedstrijddag 11, 17 november 
Sparta Nijkerk - Buitenpost
sc Genemuiden - AZSV
csv Apeldoorn - WHC
SVZW - DETO
DUNO D - Excelsior’31
Urk - Staphorst
ACV - SDC Putten
Berkum - Flevo Boys

Wedstrijddag 12, 24 november
Excelsior’31 - Berkum
Buitenpost - csv Apeldoorn
AZSV - SVZW
Flevo Boys - sc Genemuiden
WHC - Sparta Nijkerk
SDC Putten - Urk
Staphorst - DUNO D
DETO - ACV

Wedstrijddag 13, 1 december
Sparta Nijkerk - Urk
Flevo Boys - ACV
sc Genemuiden - Buitenpost
WHC - AZSV
csv Apeldoorn - Excelsior’31
SVZW - Staphorst
DUNO D - DETO
Berkum - SDC Putten 

Wedstrijddag 14, 8 december
Excelsior’31 - Sparta Nijkerk
Buitenpost - Flevo Boys
AZSV - csv Apeldoorn
SDC Putten - DUNO D
Urk - WHC
Staphorst - sc Genemuiden
ACV - SVZW
DETO - Berkum

Wedstrijddag 15, 15 december
Buitenpost - SDC Putten
Sparta Nijkerk - ACV
AZSV - Berkum
Flevo Boys - Excelsior’31
sc Genemuiden - Urk
WHC - DETO
csv Apeldoorn - Staphorst
SVZW - DUNO D

Wedstrijddag 16, 19 januari
Excelsior’31 - sc Genemuiden
SDC Putten - Flevo Boys
DUNO D - WHC
Urk - SVZW
Staphorst - Sparta Nijkerk
ACV - csv Apeldoorn
DETO - AZSV
Berkum - Buitenpost

Wedstrijddag 17, 26 januari
Buitenpost - DETO
Sparta Nijkerk - Flevo Boys
AZSV - Excelsior’31
WHC - sc Genemuiden
csv Apeldoorn - SDC Putten
SVZW - Berkum
Urk - DUNO D
Staphorst - ACV
 
Wedstrijddag 18, 2 februari
Excelsior’31 - WHC
Flevo Boys - AZSV
sc Genemuiden - csv Apeldoorn
SDC Putten - SVZW
DUNO D - Sparta Nijkerk
ACV - Buitenpost
DETO - Urk
Berkum - Staphorst

Wedstrijddag 19, 9 februari
Buitenpost - AZSV
Sparta Nijkerk - sc Genemuiden
WHC - ACV
csv Apeldoorn - DETO
SVZW - Flevo Boys
DUNO D - Berkum
Urk - Excelsior’31
Staphorst - SDC Putten

Wedstrijddag 20, 16 februari
Excelsior’31 - Buitenpost
AZSV - Sparta Nijkerk
Flevo Boys - csv Apeldoorn
sc Genemuiden - SVZW
SDC Putten - WHC
ACV - DUNO D
DETO - Staphorst
Berkum - Urk

DERDE PERIODE

Wedstrijddag 21, 9 maart
Sparta Nijkerk - csv Apeldoorn
WHC - Flevo Boys
SVZW - Buitenpost
DUNO D - AZSV
Urk - ACV
Staphorst - Excelsior’31
DETO - SDC Putten
Berkum - sc Genemuiden

Wedstrijddag 22, 16 maart
Excelsior’31 - DETO
Buitenpost - WHC
AZSV - Staphorst
Flevo Boys - Urk
sc Genemuiden - DUNO D
csv Apeldoorn - SVZW
SDC Putten - Sparta Nijkerk
ACV - Berkum

Wedstrijddag 23, 23 maart
Sparta Nijkerk - WHC
sc Genemuiden - Flevo Boys
csv Apeldoorn - Buitenpost
SVZW - AZSV
DUNO D - Staphorst
Urk - SDC Putten
ACV - DETO
Berkum - Excelsior’31

Wedstrijddag 24,6 april
Excelsior’31 - DUNO D
Buitenpost - Sparta Nijkerk
AZSV - sc Genemuiden
Flevo Boys - Berkum
WHC - csv Apeldoorn
SDC Putten - ACV
Staphorst - Urk
DETO - SVZW

Wedstrijddag 25, 13 april
Sparta Nijkerk - Excelsior’31
Flevo Boys - Buitenpost
sc Genemuiden - Staphorst
WHC - Urk
csv Apeldoorn - AZSV
SVZW - ACV
DUNO D - SDC Putten
Berkum - DETO

Wedstrijddag 26, 20 april
Excelsior’31 - csv Apeldoorn
Buitenpost - sc Genemuiden
AZSV - WHC
SDC Putten - Berkum
Urk - Sparta Nijkerk
Staphorst - SVZW
ACV - Flevo Boys
DETO - DUNO D

Wedstrijddag 27, 4 mei
Excelsior’31 - SDC Putten
Buitenpost - Staphorst
Sparta Nijkerk - DETO
AZSV - Urk
Flevo Boys - DUNO D
sc Genemuiden - ACV
WHC - SVZW
csv Apeldoorn - Berkum

Wedstrijddag 28, 11 mei
SVZW - Sparta Nijkerk
SDC Putten - AZSV
DUNO D - Buitenpost
Urk - csv Apeldoorn
Staphorst - Flevo Boys
ACV - Excelsior’31
DETO - sc Genemuiden
Berkum - WHC

Wedstrijddag 29, 18 mei
Buitenpost - Urk
Sparta Nijkerk - Berkum
AZSV - ACV
Flevo Boys - DETO
sc Genemuiden - SDC Putten
WHC - Staphorst
csv Apeldoorn - DUNO D
SVZW - Excelsior’31

Wedstrijddag 30, 25 mei
Excelsior’31 - Flevo Boys
SDC Putten - Buitenpost
DUNO D - SVZW
Urk - sc Genemuiden
Staphorst - csv Apeldoorn
ACV - Sparta Nijkerk
DETO - WHC
Berkum - AZSV
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Uw adres voor het professioneel laten reinigen van uw voertuig, 
caravan, camper, tractor etc. 

 

Zowel interieur als exterieur!! 

 

Bedrijfsweg 17, 8304 AA Emmeloord

 
 

0527-619868 / 06-15897479 

 

www.cleancentrum.nl
 info@cleancentrum.nl
 

WWW.FYSIOTHERAPIEBAKKER.NL

in beweging

fysiotherapie

Bakker

Scandinaviëlaan 31d

8303 GN Emmeloord

T  [0527] 61 52 51

Espelerlaan 80

8302 DC Emmeloord

T  [0527] 62 12 73

Gezondheidscentrum West

Europalaan 122, Emmeloord

T [0527] 62 12 73

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. 

FYSIOTHERAPIE 

MANUELE THERAPIE

BEDRIJFSFYSIOTHERAPIE

SPORTFYSIOTHERAPIE

SHOCKWAVE

ECHOGRAFIE

Advertentie Flevo Boys 2015.indd   2 4-8-2015   17:17:05
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Staalbouw Nagelhout Bakhuizen B.V.
23

23

www.staalbouwnagelhout.nl

,,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 zijn in grootschalige 
projecten.

Henderikus Oostra is niet alleen sponsor. Hij 
zet zich ook als vrijwilliger in voor Flevo Boys. 
In de zomer van 2017 werd hij, toen de club in 
een moeilijke periode zat, gevraagd als interim-
voorzitter. Henderikus gaat deze taak nog een 
aantal jaren vervullen. ,,Ik vind dat je naast je 
werk ook wat moet doen voor de samenleving. 
En daarnaast is het heerlijk om me na een 
drukke werkdag of werkweek bij Flevo Boys te 
ontspannen.’’ 

Advertorial

HetUitzendBureau.nl, van Roberto Kwakman 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 Vollenhove (uitzenden, 
werving & selectie, payroll en detachering) dat 
in de regio Noordoostpolder-Kop van Overijssel 
vorm wordt gegeven door Roberto Kwakman en 
Guido Wind uit Vollenhove. 

,,Wij werken zoals we zijn, nuchter en persoonlijk’’, 
stelt Roberto. ,,We willen elke uitzendkracht gezien 
en gesproken hebben voordat die bij een klant aan 
het werk gaat. Daarnaast proberen we voor onze 
uitzendkrachten wat extra’s te doen. We helpen 
ze eventueel met het volgen van een opleiding 
en bieden ze, als ze zich in de eerste maanden 
hebben bewezen, een vast contract aan. Goed 
werkgeverschap vinden wij erg belangrijk.’’

De Vollenhovenaren Roberto en Guido kennen 
de regionale markt als hun broekzak. Samen met 
hun administratieve ondersteuners vormen ze een 
ijzersterk team. Tevens geven de heren leiding aan 
Flexschilder.nl, voor schilders en schildersbedrijven! 
Roberto en Guido zijn ook fervente 

voetballiefhebbers. Roberto heeft zelf nog in Flevo 
Boys A1 en een aantal wedstrijden in Flevo Boys 
1 gekeept. Guido is voormalig jeugdtrainer van 
Flevo Boys. Beiden houden ze van presteren én van 
gezelligheid. En voelen zich daarom thuis bij Flevo 
Boys.

Roberto, tevens lid van de sponsorcommissie van 
Flevo Boys, is erg blij met de promotie van het 
eerste. ,,Fantastisch dat ze weer terugkeren in de 
hoofdklasse, met geweldige wedstrijden tegen 
regionale clubs als Urk, WHC, Genemuiden en 
Berkum. Ik ben zeer benieuwd hoe ze het gaan 
doen.’’

Het Uitzendbureau is ABU-lid, NEN 4400-1 en  
VCU-Vil gecertificeerd.

Bel (06-23979947) of mail naar:  
roberto.kwakman@hetuitzendbureau.nl  of  
(06-27385335) guido.wind@hetuitzendbureau.nl.
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Bjorn Adams
Verdediger (07-02-1991)

2e jaar A-selectie

Abdessamad Boundati
Aanvaller (30-08-1997)

2e jaar A-selectie

Lars de Boer
Aanvaller (05-03-1999)

2e jaar A-selectie 

Madih Doufikar
Aanvaller (02-05-1986)

2e jaar A-selectie

Henry Huijsmans
Middenvelder (31-03-1993)

2e jaar A-selectie

Rodney Rosink
Keeper (27-02-1995)

5e jaar A-selectie

Tomas Boer
Middenvelder (21-07-1988)

3e jaar A-selectie

Fariz Mesud
Keeper (01-01-1996)

2e jaar A-selectie

Arnoud Post
Verdediger (19-09-1989)

8e jaar A-selectie

Lars Klijnstra
Verdediger (26-01-1996)

4e jaar A-selectie

Maarten Mesu
Middenvelder (11-01-1996)

3e jaar A-selectie

Marc Reussing
(03-04-1996)

1e jaar A-selectie

Richard Scholten
Verdediger (01-12-1994)

3e jaar A-selectie

Aran Nijboer
Middenvelder (29-01-1990)

9e jaar A-selectie

Frank Post
Aanvaller (19-09-1989)

8e jaar A-selectie

Timon Rorije
Aanvaller (10-07-1990)

10e jaar A-selectie

Spelersgroep

FLEVO BOYS
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Aron Strengholt
Middenvelder (31-08-1992)

2e jaar A-selectie

Roelof Strikwerda
Verdediger (29-11-1994)

3e jaar A-selectie

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

8e jaar A-selectie

Jeroen de Groot
Fysiotherapeut

Rick van den Bos
Teammanager

Henk Boer
Keeperstrainer

Thomas Hoeksema
Materiaalman

Gerard Gerbranda
Leider

Willem de Vreeze 
Hersteltrainer

Jeroen van den Berg 
Assistent trainer

Kevin Waalderbos 
Hoofdtrainer

Staf en begeleiding

2018-2019

Ivar Span
Middenvelder (09-06-1996)

2e jaar A-selectie

Johan Tiems
(01-09-1997)

1e jaar A-selectie

Duane Tjen-A-Kwoei
(11-08-1998)

1e jaar A-selectie
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Bovenste rij v.l.n.r.: Henry Huismans, Jarno van der Wal, Timon Rorije, Aran Nijboer, Rodney, Rosink, Fariz Mesud, Lars Klijnstra, Frank Post, Roelof Strikwerda, Madih Doufikar | Middelste rij v.l.n.r.: Henk Boer (keeperstrainer), Bjorn Adams, Aron Strengholt, Tomas Boer, Gerard Gerbranda (elftalleider), Rick van den Bos (teammanager), Thomas 
Hoeksema (materiaalman), Marc Reussing, Arnoud Post, Richard Scholten, Jeroen de Groot (fysiotherapeut) | Onderste rij v.l.n.r.: Johan Tiems, Ivar Span, Duane Tjen A Kwoei, Willem de Vreeze (verzorger/hersteltrainer), Kevin Waalderbos (hoofdtrainer), Jeroen van den Berg (assistent trainer), Abdessamad Boundati, Lars de Boer, Maarten Mesu

FLEVO BOYS
2018-2019
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Bovenste rij v.l.n.r.: Henry Huismans, Jarno van der Wal, Timon Rorije, Aran Nijboer, Rodney, Rosink, Fariz Mesud, Lars Klijnstra, Frank Post, Roelof Strikwerda, Madih Doufikar | Middelste rij v.l.n.r.: Henk Boer (keeperstrainer), Bjorn Adams, Aron Strengholt, Tomas Boer, Gerard Gerbranda (elftalleider), Rick van den Bos (teammanager), Thomas 
Hoeksema (materiaalman), Marc Reussing, Arnoud Post, Richard Scholten, Jeroen de Groot (fysiotherapeut) | Onderste rij v.l.n.r.: Johan Tiems, Ivar Span, Duane Tjen A Kwoei, Willem de Vreeze (verzorger/hersteltrainer), Kevin Waalderbos (hoofdtrainer), Jeroen van den Berg (assistent trainer), Abdessamad Boundati, Lars de Boer, Maarten Mesu

FLEVO BOYS
2018-2019
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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 VRIENDENPLANK

Een vaste 
advocaat

beslist 
beter

www.scholtensadvocaten.nl

Wij zijn Skal gecertificeerd

Koel- opslag- en verpakkingsbedrijf
in agrarische producten

Fabrieksweg 5
8304 AT Emmeloord

T (0527) 61 43 20
F (0527) 69 95 28
M 06 22 11 55 19

www.koelbedrijfklompe.nl 
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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 bedrijf -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.

Advertorial

JP Advies: 

“ Een frisse blik op de organisatie 
doet vaak wonderen”

Een aantal jaren geleden verkocht Jan Papma 
zijn goedlopende onderneming Polder 
Staalprodukties aan het management. Na een 
pauze pakte hij zijn ondernemersbestaan weer 
op met JP Advies. 

Met JP Advies wil Jan zijn kennis en ervaring 
overdragen aan andere minder ervaren 
ondernemers in de productiesector. ,,Ik heb in de 
twintig jaar dat ik leiding heb gegeven aan Polder 
Staalprodukties natuurlijk veel geleerd. Onder 
meer over het ontwikkelen van een visie en hoe 
je de daarvan afgeleide doelen haalt. Uiteraard 
kan ik ook helpen in het signaleren van praktische 
knelpunten en het oplossen van problemen. Wat 
ik in de praktijk vaak 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 heel belangrijk voor de lokale 
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 hele leven al betrokken bij Flevo Boys, 
onder meer als jeugdvoetballer, lid van het 
kantineteam, bestuurslid van de businessclub en 
als voorzitter van de commissie sportparkbeheer, 
die het beheer van onze prachtige accommodatie 
verzorgt. Sinds de zomer van 2017 is Jan ook 
algemeen bestuurslid van vv Flevo Boys.

www.welkombijslump.nl
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De Hofstee 3, 8321HG Urk
Tel. 0527 681218

www.bakkerijdekof.nl

Winterswijk | Emmeloord | Hengelo | Gladbeck (D)

Oplossingen die werken 
vandaag én morgen

Installatietechniek
Klantgericht meedenken en realiseren van innovatieve, 
energiebewuste concepten met optimaal comfort

Duurzame energiesystemen
Toepassen van moderne, technische oplossingen met 
oog voor onze leefomgeving

Beheer, service en onderhoud
Voor het snel en accuraat verhelpen van storingen en 
het onderhouden van uw technische installaties

 adres Florijn 19
  8305 BR Emmeloord
 telefoon 0527 63 49 80
 website  www.kleinpoelhuis.com

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



Full service 
in communicatie  
en reclame
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‘De meisjes en 
vrouwen horen 
er weer echt bij’

Ria Bos en Christine Dijkstra knokken voor het meisjes- en vrouwenvoetbal

Christine en Ria zijn beiden moeder van ieder drie 
bij Flevo Boys voetballende kinderen en kennen 
elkaar ook als actieve ouders van basisschool 
De Triangel. Ze merkten dat het meisjes- en 
vrouwenvoetbal bij Flevo Boys was weggezakt, 
terwijl dit landelijk, mede door de successen van 
het Nederlands vrouwenvoetbalelftal, aan een 
enorme opmars bezig is. Daar moet Flevo Boys 
toch ook de vruchten van kunnen plukken?

Ria kent het voetbal vooral via haar drie kinderen: 
Rob, Thom en Claudia. Christine, moeder van Max, 
Martin en Tygo, heeft zelf ook gevoetbald, bij 
Tonego en SC Emmeloord, waar ze in tegenstelling 
tot Flevo Boys wel een 30-plus team hadden. Op 
verzoek van het bestuur zetten de dames een 
eigen afdeling op voor de meisjes en vrouwen, 
met enthousiaste coördinatoren. ,,Daardoor is 
het eenvoudiger om die meisjes en vrouwen de 
aandacht te geven die ze verdienen’’’, stelt Ria.

Een tweede belangrijke taak is het opzetten 
van een goede technische staf. Christine: ,,Het 
trainen en begeleiden van meisjes vraagt andere 
kwaliteiten dan bij de jongens, waar natuurlijk 
op niveau is geselecteerd. De meisjes opereren 
meer in groepjes, willen het gezellig hebben, maar 
willen óók beter leren voetballen. De trainer-
coach moet fanatiek zijn, met veel aandacht voor 
basistechniek, maar ook zeer sociaal. Bij MO 13-1 
bijvoorbeeld ging dat vorig seizoen zeer goed. Het 
jaar daarvoor wonnen ze amper een wedstrijd, 
maar de begeleiders bleven goed en fanatiek 
trainen. Het jaar daarna werden ze kampioen. We 
zoeken nu alleen voor vrouwen 1 nog een opvolger 
van Lambert Jan Boomsma.’’

Met MO13, MO15, MO17, MO19, vrouwen 1 en 
(voor het eerst!) een 30-plus team is er een mooie 
piramide gebouwd. Lastig is nog dat sommige 
teams een te brede selectie hebben, waardoor 

er te weinig speeltijd is voor iedereen, en andere 
teams een te kleine groep hebben. ,,Ook dat 
is een reden waarom we naar twee teams per 
leeftijdscategorie streven’’, geeft Ria aan. Zij en 
Christine proberen ook in de zomer (dit interview 
vindt plaats eind juni) nog meisjes en vrouwen 
voor voetballen bij Flevo Boys te interesseren. 
Ze spelen op de situatie in door de teams waar 

Ria Bos en Christine Dijkstra, sinds de vorige zomer coördinatoren van het meisjes- en vrouwenvoetbal, hebben een 

droom: van elke leeftijdscategorie, van MO13 tot en met de vrouwen, twee teams. Zodat ze allemaal op hun eigen 

niveau kunnen voetballen. Daarbij knokken de coördinatoren er hard voor om ‘hun’ afdeling een volwaardige plaats te 

geven in onze vereniging.

‘ Het trainen en 
begeleiden van 
meisjes vraagt 
andere kwaliteiten 
dan bij de jongens’

v.l.n.r.: Ria Bos, Christine Dijkstra
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mogelijk in te schrijven voor een competitie van 
een half seizoen, zodat er in de winter eventueel 
nog nieuwe teams kunnen worden geformeerd. 

Voor het seizoen 2018-2019 zitten ze ook vol 
ideeën. Een vriendinnendag? Of zussendag? Een 
trainingsdag verzorgd door PEC of Heerenveen? Ria 
en Christine ervaren veel steun in de vereniging, 
ook van de BCF. ,,De BCF heeft ons geholpen 
met het organiseren van een clinic voor MO17 en 
Vrouwen 1. Dat is een hele leuke avond geworden. 
Daarnaast hebben we zelf sponsors gevonden voor 
de kleding van de teams die er nog niet zo verzorgd 
bij liepen. Wij hebben in het afgelopen jaar een 
belangrijke stap gezet. De meisjes en vrouwen 
hebben nu het gevoel dat ze er weer echt bij horen. 
Dit seizoen willen we weer nieuwe stappen zetten.’

Flevo Boys heeft bij de meisjes 
een heuse jeugdinternational 
in haar gelederen. Het is de 
15-jarige Tess van Bentem uit 
Marknesse, die het afgelopen 
jaar in Flevo Boys JO15-1 
speelde. Tess speelde met het 
Nederlandse team onder 15 jaar 
op 18 april tegen Duitsland en 
begin juni tegen de Verenigde 
Staten. Ook dit seizoen speelt 
Tess in JO15-1 van Flevo Boys. 

‘ De meisjes en 
vrouwen hebben 
nu het gevoel dat 
ze er weer echt bij 
horen’
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Groepsgevoel  
als drijfveer

De klussende clubmensen van Flevo Boys

Deze commissie bestaat uit Gerrit Brem (die 35 
jaar geleden samen met Gezinus begonnen is 
met het onderhoud van ons complex), Henk de 
Waal, Piet Sonneveld, Peter Potappel, Wim van 
Os, Jan Timmermans en de nieuwste aanwinst 
Gerard Opdewoerd. Hij vervangt Henk Scholten, 
die vanwege gezondheidsproblemen helaas is 
gestopt. ,,Het is een gezellige en hechte groep’’, 
stelt Gezinus tijdens een pauze op een zonnige 
zaterdagmorgen, als elders op het sportpark 
de G-voetballers actief zijn. ,,Daarom kost het 
me geen enkele moeite om een paar keer per 
week voor onze club aan het klussen te gaan. Ik 
moet eerlijk zeggen; als er mensen bij ons in de 
commissie zouden worden geplaatst die er niet in 
passen, dan zou de lol er voor mij snel af zijn.’’

Na een kopje koffie en een broodje haasten de 
mannen zich weer naar veld 1, waar binnen enkele 
weken een nieuwe kunstgrasmat wordt gelegd. 
De accommodatiecommissie sloopt de doelen. 

Henk de Waal pakt de slijptol en zorgt voor 
spetters vuur. ,,De doelen zijn van de club’’, legt 
Gezinus uit. ,,De onderdelen verkopen wij en de 
opbrengst gaat in een oudijzerpotje. Daar kunnen 
wij weer materialen van kopen waar we onze 
accommodatie mee kunnen verbeteren.’’

Trots loopt hij naar de koffiekeet bij de 
pupillenvelden, een van de nieuwste aanwinsten 
op Sportpark Ervenbos. ,,Dit hebben we gemaakt 
van een oud tuinhuisje van voorzitter Henderikus 
Oostra. Met hulp van sponsors hebben we dit 
neergezet. Bezoekers van de pupillenwedstrijden 
kunnen zaterdagmorgen nu makkelijker een kopje 
koffie kopen. Het  loopt als een trein.’’

De nieuwste aanwinst is een pannaveldje, net 
voor de genoemde koffiekeet, tussen veld 2 en 
veld 3. Gezinus: ,,Met een pannaveldje hebben 
we er een attractie bij  en is het een stuk 
rustiger rond de wedstrijdvelden.’’ Het is voor 

de accommodatiecommissie altijd een uitdaging 
om voor zo weinig mogelijk geld de materialen te 
verkijgen. Gezinus: ,,De gemeente werkt goed mee 
met het beschikbaar stellen van stenen en randen. 
Een andere relatie van Flevo Boys stelt gratis 
hekwerk beschikbaar, met uitgespaarde doelen. 

Het groepsgevoel, bijna een familiegevoel. Dat is de belangrijkste drijfveer van Gezinus Cornelis (midvoor op de foto) 

om zich wekelijks in zetten voor de veelgeroemde accommodatiecommissie van Flevo Boys. Hij doet dit al 35 jaar!  

De laatste jaren als coördinator. 

‘Met een 
pannaveldje 
hebben we er 
een attractie bij 
en is het een stuk 
rustiger rond de 
wedstrijdvelden.’
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Groepsgevoel  
als drijfveer

Heel vaak helpen sponsors ons. De Club van 
Honderd stelt ook vaak geld beschikbaar. Geweldig 
dat ze dit willen doen. Wij doen het uitvoerende 
werk wel. Geen probleem.’’

Het is al middag. De mannen stoppen er mee. 
Gezinus maakte een dolletje over de hechtheid van 
de commissie. Jan Timmermans, met zijn vijftig 
jaar een jonkie in de groep, zit er nu twee jaar bij. 
,,Maar hij zit nog steeds in zijn proeftijd’’, grijnst 
Gezinus met kleine pretogen. Als het werk is 
gedaan lopen de mannen naar hun vaste statafel, 
voor de snoephoek. Als die sluit, drinken Gezinus 
en zijn kameraden er een biertje. 

De droom
Als hij zijn eerste slokje neemt, vertelt de 
voorzitter van de accommodatiecommissie over 
zijn droom: een groot balkon aan de westzijde 
van de kantine, met uitzicht op veld 1. ,,Die droom 
is er al heel lang. We hebben zelfs al een deur 

gemaakt vanuit de kantine. De tekeningen zijn 
er. We kunnen in principe zo beginnen. Maar het 
geld was steeds een probleem. Ik hoop dat we 
dat balkon ooit nog een keer kunnen realiseren 
en dat ik dat mee mag maken. Stel je voor: het 
eerste wint op een warme zaterdag thuis van Urk 
en na afloop drinken we als kameraden van de 

accommodatiecommissie een biertje aan onze 
statafel, op het balkon, onder een parasol. Dat lijkt 
me geweldig!’’

Gezinus Cornelis is al 45 jaar lid van Flevo Boys (hij was ooit een 
getructe linksbuiten van Flevo Boys 2) en is net zoals vrijwel alle andere 
leden van de ‘kluscommissie’ al tientallen jaren lid van onze club. De 
groep hangt erg aan elkaar en het verlies van teamleden grijpt ze erg 
aan. Het wegvallen van Jan Versluis, ook tientallen jaren actief in de 
accommodatiecommissie, na zijn overlijden in de zomer van 2015 wordt 
nog steeds als een pijnlijk gemis ervaren.
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Het sportieve 
wonder van A1

Van de laatste plaats naar plek 4 en nacompetitie

In het de laatste jaren door problemen geteisterde A1 van Flevo Boys voltrok 

zich het afgelopen seizoen een sportief wonder. Van een dertiende en laatste 

plaats in de hoofdklasse, klom het team op naar een hele knappe vierde 

plaats. Mede daardoor vaart het vlaggenschip van de Flevo Boys-jeugd weer 

een zonnige toekomst tegemoet.

Een belangrijke rol in die wonderbaarlijke 
wederopstanding speelde trainer Hans 
Grovenstein (42). De geboren Luttelgeestenaar, 
voormalig speler van Tonego 1, kwam een kleine 
tien jaar geleden naar onze club. Zoon Luuk, nu 
vijftien jaar, wist al vroeg dat hij bij Flevo Boys 
wilde voetballen. En Hans ging mee. Hij werd 
trainer en coach van diverse teams waarin Luuk 
voetbalde en later ook van andere teams. En 
speelde ’s middags zijn wedstrijdjes bij Tonego, 
waar Luuk met zijn vriendjes uit het dorp kon 
blijven spelen.

Van coÖrdinator naar trainer
Het afgelopen seizoen was Hans coördinator 
JO17, maar had hij als trainer geen team. In 
oktober kwam het bestuur van Flevo Boys bij 
hem met de vraag of hij A1 wilde gaan trainen en 
coachen, omdat het afscheid had genomen van de 
toenmalige trainer. ,,Er was geen klik tussen hem 
en de groep’’, gaf het bestuur aan. ,,Ik wilde het 
wel doen, samen met mijn kameraad Leon Potters, 
die op dat moment geen functie bij Flevo Boys 
had.’’

,,We troffen in oktober een hele matte groep aan. 
En iedereen was vooral met zichzelf bezig. Veel 
jongens kwamen regelmatig te laat en zegden 
gemakkelijk zonder goede reden af voor een 
training. Leon en ik hebben eerst de sfeer proberen 
te verbeteren en de discipline teruggebracht. 
Dat hebben we onder meer gedaan door fijne 
trainingen te geven, positief te coachen tijdens 
de wedstrijden, de jongens te stimuleren om na 
afloop samen wat te gaan drinken en duidelijke 
huisregels te stellen.  Uiteraard hebben we 
voetbaltechnisch ook verbeteringen proberen 
aan te brengen. Jongens op de goede plek zetten, 
linies kort op elkaar laten spelen, georganiseerd 
druk zetten, dat soort dingen. De sfeer klaarde 
langzaam op en ook de resultaten werden iets 
beter. In de winterstop stonden we elfde.’’

In de winterstop namen Hans, Leon en leider Nico 
Friso een stevige beslissing door twee spelers uit 
de selectie te verwijderen. ,,Deze jongens hadden 
een zeer negatieve invloed in de groep en lieten 
geen verbetering van hun gedrag zien. Het was 
een moeilijke beslissing hoor. Het was hard voor 
die jongens en we gingen terug van veertien naar 
twaalf selectiespelers. Met medewerking van 
A2 en B1  konden we onze groep elke zaterdag 
aanvullen. Iedereen die meeging kreeg speeltijd.’’

De resultaten na de winterstop waren verbluffend. 
Van de veertien gespeelde wedstrijden werden er 
twaalf gewonnen. Zelfs de koploper moest eraan 
geloven. Als we voor deze presentatiegids de 
thuiswedstrijd tegen CVVO bezoeken, dat maar 
een paar punten achter Flevo Boys staat, blijkt 
A1 uitstekende voetballers te herbergen. Op een 
moeilijk bespeelbaar veld 4 (jeugdspelers spelen 
tegenwoordig liever op een vlak kunstgrasveld) 
wordt er goed georganiseerd en gedisciplineerd 
gespeeld. Het kwaliteitsverschil wordt dan vanzelf 
duidelijk. In de tweede helft loopt Flevo Boys over 
de Lemsters heen: 8-1. Met een opvallende rol voor 
een paar invallende B1-spelers, die moeiteloos 
meedraaien.

2018-2019 in zonnig perspectief
De goede B-junioren die overkomen geven meteen 
het zonnige perspectief weer voor het seizoen 
2018-2019. Helaas is promotie naar de derde 
divisie niet gelukt, omdat de eerste wedstrijd in de 
nacompetitie werd verloren. Dat is dan een mooi 
doel voor dit seizoen. Van de A1 van Hans, Leon 
en Nico zijn er maar drie spelers overgegaan naar 
de senioren. Het huidige A1 staat onder leiding 
van clubjongen Erik Stolte, die het de afgelopen 
jaren goed heeft gedaan met C1. Hans Grovenstein 
traint dit seizoen C1 en is daar heel blij mee. 
,,Eigenlijk train ik op dit moment liever wat jongere 
voetballers. Die kun je voetbaltechnisch meer 
leren. Ik heb het momenteel erg naar mijn zin bij 
Flevo Boys en hoop nog vele jaren bij te dragen aan 
de ontwikkeling van onze jeugdspelers.’’
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Hans Grovenstein is boomkweker (op 
gehuurd land) en woont momenteel 
met zijn gezin in Emmeloord. Hij 
is ook eigenaar van Goal ‘74, dat 
voetbalevenementen in heel het land 
organiseert, waaronder de driedaagse 
bij Flevo Boys in de meivakantie. Met 
die achtergrond heeft Hans in het 
afgelopen seizoen circuittrainingen 
op de woensdag georganiseerd. Voor 
sommige teams was dat een extra 
training, voor andere de enige training, 
omdat die geen trainer konden vinden. 
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Dichterbij kan niet!

www.denoordoostpolder.nl

A5 FlevoBoys programmakrant.indd   1 04-09-18   16:01
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Drukkerij Feiko Stevens

De flexibiliteit, een lage drempel en het 
persoonlijke contact, dat past bij een klein 
en gemoedelijk familiebedrijf. Met de kennis, 
vakmanschap en vrijwel onbeperkte mogelijkheden 
van een grote onderneming: Drukkerij Feiko 
Stevens heeft het beste van beide.

Op basis van betrouwbaarheid, met een 
klantgerichte houding en liefde voor het vak, 
bieden wij alles aan wat een moderne drukkerij kan 
bieden. Van het vormgeven en digitaal drukken van 
visitekaartjes en folders in kleine oplagen tot het 

drukken van huisstijlen, luxe brochures, mailings  
en boeken.

Je bent van harte welkom om eens langs te komen 
in ons bedrijf. Met het ritmische geluid van de 
drukpers op de achtergrond een kijkje nemen in de 
keuken van de drukkerij, hoe fascinerend is dat!

De promotie van de eerste klasse terug naar de 
hoofdklasse is ontzettend mooi! Wij wensen Flevo 
Boys veel succes, maar vooral veel plezier in het 
nieuwe seizoen!

Advertorial

Willem de Boer - De Koningshof 

Van bitterballen  
tot sprinkhanen

“Creatief in verrassende, eigentijdse concepten, 
innovatief in het maatwerk en flexibel als 
foodproducent met complete oplossingen voor 
een breed spectrum, zoals de zorg en retail”, zegt 
Henk de Boer, commercieel directeur van het 
familiebedrijf. “Je proeft het verschil tussen een 
salade van de fabriek of één uit onze keuken”. 

De Koningshof Party & Events op Urk verzorgt 
veel feesten en partijen. Topkwaliteit en een 
aantrekkelijke prijs blijven belangrijke redenen 
waarom men graag naar Urk komt en voor 
De Koningshof kiest. De beide bedrijven zijn 
uitgegroeid tot specialist voor de totale organisatie 

van zowel zakelijke als particuliere events. Het is 
fijn als je als ondernemer alle benodigdheden bij 
één aanbieder kunt afnemen. 

Kenmerkend is ook de combinatie met 
ambachtelijk koken. Henk vertelt beeldend: “Kijk, 
een portie bitterballen tijdens een voetbalmatch 
is en blijft favoriet. Maar op verzoek van een klant 
hebben we ook wel eens complexe wensen als 
gefrituurde sprinkhanen bij een diner op het menu 
gehad. Het denken buiten de kaders is iets wat we 
graag doen.’’ Voor meer informatie : 0527-684000 
(Willem de Boer) of 0527-651651 (De Koningshof).

31

www.drukkerijfeikostevens.nl

Flevo Boys is erg belangrijk voor de polder. Vanzelfsprekend op het sportieve vlak, maar ook op sociaal 

maatschappelijk gebied. Hier kunnen wij van Drukkerij Feiko Stevens ons helemaal in vinden en dus is het logisch om 

sponsor te zijn van deze geweldige club.  

Creatief, innovatief en flexibel zijn de kernwoorden 

die aangeven waar Willem de Boer Food & Events 

voor staat. 

www.willemdeboer.nl
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‘Flevo Boys 5, grillig, 
druistig en gezellig’

Het jongste seniorenteam van Flevo Boys

Vervelender is dat Espel 3 Espel 3 niet is. Het 
is ook een beetje Espel 1 en Espel 2. Tegen wie 
voetballen we nu eigenlijk?, zie je de jonge 
Emmeloorders denken. Twee weken daarvoor 
speelde het vijfde de uitwedstrijd tegen Espel 3, 
die met 2-4 gewonnen werd. Max Dijkstra herkent 
één tegenstander…. Sommige tegenstanders 
staan ook niet op het wedstrijdformulier, wat 
formeel niet is toegestaan. De ‘scheids van dienst’ 
ziet dit ook wel, maar ziet af van een formeel 
optreden vanwege ‘een onoverzichtelijke berg aan 
achterliggende trammelant’.

Dus gaan we gewoon voetballen. En dat doet Flevo 
Boys 5 de eerste helft heel slecht. Er is nauwelijks 
beleving, weinig concentratie en een minimale 
acceptatie van kritiek. In gewoon Nederlands: 
slappe hap. Het helpt ook niet dat topscorer Rick 

Striker op vakantie is. Dus staan de jongens van 
Wout Jongman, die zich steeds meer begint op te 
winden, halverwege met 0-3 achter.

In de rust is er teleurstelling, maar geen berusting. 
Dit zijn recreatievoetballers, die wél graag willen 
presteren. En als het even kan willen winnen. Er 
zijn motivatiespeeches van de leider en aanvoerder 
Remco Jongman. Andere jongens haken daarop in. 
En het mooie is, het is terug te zien in de tweede 
helft. Er is meer beleving en meer concentratie. 
Alleen in de acceptatie van andermans fouten is 
weinig progressie te zien. In de tweede helft is de 
scheidsrechter ten onrechte de gebeten hond. 

Het cliché van de wedstrijd met twee gezichten 
dringt zich op. Delano Torrombacco en Rick de 
Boer maken hele knappe doelpunten. Helaas 

heeft Espel in de rust twee razendsnelle spitsen 
ingebracht, die als geïrriteerde bijen blijven 
prikken. Zij zijn door de verdedigers niet van zich 
af te slaan en scoren met snelle uitvallen drie 
doelpunten. 

Flevo Boys 5, het jonge druistige team van leider Wout Jongman, heeft het op een doordeweekse avond niet 

gemakkelijk tegen SC Espel 3. Het vijfde is een nieuw team, bestaat grotendeels uit jongens rond de twintig jaar en 

doet voor het eerst in deze samenstelling mee aan de seniorencompetitie. Bij de in het bekende blauwwit gestoken 

tegenstanders doet een aantal oude rotten mee, dat de jonge Emmeloorders voetballend de baas is. Met name 

Patrick Warmolts, ook voormalig speler van Urk 1, is deze avond een klasse apart. 

‘We zijn zo jong dat 
we de komende 
jaren nog veel 
beter kunnen 
worden’
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Na afloop rest een dubbel gevoel. Goed 
teruggekomen de tweede helft, maar balen van die 
tandeloze eerste 45 minuten. En eigenlijk hadden 
we geen faire kans vanavond. Wout Jongman doet 
nog even zijn beklag bij de scheids en de leider van 
de tegenpartij. Die laatste vindt dat Wout niet 
moet zeuren. Er waren gewoon jongens van hogere 
teams die lang niet hadden gespeeld en vanavond 
moesten voetballen. Wout laat het erbij.

Na afloop klaart de stemming redelijk snel weer 
op. Bijna alle spelers, leider en een vriendin 
schuiven tafels tegen elkaar en zetten de stoelen 
erbij. De gesprekken gaan niet alleen over voetbal. 
Vazen bier worden in het midden geplaatst. Een 
nieuwe techniek wordt gedemonstreerd. Het lege 
glas wordt in zijn geheel in het bier gedompeld en 
volledig gevuld weer teruggehaald. ,,Dat hebben 

we geleerd van OZC 6’’, vertelt Remco Jongman 
enthousiast. 

De wedstrijd is snel geanalyseerd. ,,We zijn een 
jong en wisselvallig team, dat nog veel moet 
leren’’, is de algehele conclusie ,,We zijn zo jong 
dat we de komende jaren nog veel beter kunnen 
worden’’, is het laatste wat er over de wedstrijd 
wordt gezegd, voordat er weer een glas in de vaas 
met bier wordt gedrukt.

‘ Vervelender is dat 
Espel 3, Espel 3 
niet is. Het is ook 
een beetje Espel 1 
en Espel 2.’

Flevo Boys 5 oefent tegen OZC 6, met voormalig Flevo Boys-speler Robert Quak.  
v.l.n.r.: Robert Quak, scheidsrechter Albert Ligtenberg, Remco Jongman en Max Dijkstra.
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Accura 
Administratie- en Belastingadvies

UW FINANCIËLE COACH:

• Jaarrekeningen

• Administraties

• Loonadministraties

• Fiscale aangiften

• Belastingadviezen

WWW.ACCURABELASTINGADVIES.NL

Accura Administratie- en Belastingadvies, uw fi nanciële 

coach in het MKB en gevestigd in Nagele. Korte lijnen,

kwaliteit, deskundigheid en betrouwbaarheid, dat zijn 

onze pijlers! Benieuwd naar wat wij voor u kunnen 

betekenen? Kom eens langs, u bent van harte welkom 

voor een oriënterend gesprek!

Ploegstraat 7

8308 AA Nagele

(0527) 262076

info@accurabelastingadvies.nl

www.accurabelastingadvies.nl

Word lid van de 
Club van Honderd

De prachtige nieuwe rode en witte stoelen van onze tribune zijn geplaatst dankzij een financiële bijdrage van onze 
Club van Honderd. De Club van Honderd is er voor sponsors met een kleine beurs en zorgt met haar financiële 
bijdragen aan Flevo Boys voor een prachtige accommodatie waar alle leden van kunnen genieten. 
Zie ook flevoboys.nl/sponsor/club-van-100/
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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 55 19 69 92
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
voorzittervoetbalcommissie@flevoboys.nl

PR en Communicatie
prencommunicatie@flevoboys.nl

Activiteitencommissie
Paula van der Woude
06 19 71 43 23
activiteitencommissie@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 
Henk  Strookappe 
06 53 55 33 96 
voorzitter@businessclubflevoboys.nl

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

Penningmeester BCF
Stephan Wiersma
06 53 11 24 14
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

 

Belangrijke  
adressen en 
telefoonnummers
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Samen zorgen 
voor elkaar
Bent u lid van Flevo Boys en klant bij 
Univé? Dan kunt u een collectieve korting 
op uw verzekeringspremie krijgen.

 Voor meer 
info neem 
contact op 
met Univé 

Emmeloord

180585 ADV clubblad Flevo Boys.indd   1 16-07-18   14:12

,,We willen de club helpen met het voorkomen 
van blessures’’, vertelt Frans Lambregtse, 
vestigingsmanager van Univé Emmeloord. 
,,Daarom dragen wij de komende jaren zorg voor 
een optimaal uitgeruste verzorgingskoffer van 
de medische staf van Flevo Boys 1. Ook willen wij 
iets voor de ouders van de jeugdvoetballers gaan 
organiseren. Dit sluit naadloos aan bij de manier 
van werken bij Univé, waar het voorkomen en 
beperken van risico’s een belangrijk uitgangspunt 
is.’’

Actie
Het hecht samenwerken tussen Univé en Flevo Boys 
uit zich onder meer in de collectiviteitskorting. Ben 
je lid van Flevo Boys én klant van Univé, dan kun je 
korting op je verzekeringspremie krijgen. Ook zal 
er nog een actie opgezet worden waarbij de leden 
van zowel Univé als Flevo Boys betrokken worden 

om de voetbalclub te steunen. Frans Lambregtse: 
,,Wij willen meer doen alleen geld geven. We willen 
ook samenwerken, een relatie opbouwen, met 
wederzijds voordeel.’’

De motivatie om de jeugdafdeling van Flevo 
Boys te ondersteunen, komt vooral voort uit 
maatschappelijke betrokkenheid. ,,Jeugdvoetbal 
is goed voor de fysieke en mentale ontwikkeling 
van jongens en meisjes’’, weet Frans Lambregtse, 
die zelf een zoontje in JO8-2 heeft voetballen. 
,,Ze leren te functioneren in een team, om te 
gaan met verlies, het gezag te respecteren van de 
scheidsrechter en nog veel meer.  Dit nemen ze mee 
als ze ouder worden.’’ 

Samen, dichtbij, doen
Samen, dichtbij en doen zijn de merkwaarden van 
Univé. Die zijn ook op Flevo Boys te projecteren, 

vindt Frans. ,,Bij Univé zorgen we voor elkaar als 
er problemen zijn, lees schade. Zo gaat dat ook in 
een team en vereniging. Flevo Boys is dichtbij voor 
de jeugdspelers. Je kunt er bijvoorbeeld op de fiets 
naar toe. Net als onze winkel in Emmeloord dichtbij 
is en een lage drempel heeft. En wij zijn ook van het 
doen. Je kunt als trainer wel een prachtig verhaal 
houden met een magneetbord, maar daarmee win 
je de wedstrijd nog niet. Je moet het doen op het 
veld. Daarom sponsoren wij Flevo Boys.’’

Verzekeraar richt zich ook op preventie blessures

Univé blijft hoofdsponsor 
jeugd 
Univé heeft haar contract als sponsor van de jeugd van Flevo Boys met drie 

jaar verlengd. De verzekeringscoöperatie en de voetbalclub intensiveren hun 

samenwerking.

Advertorial

Samen zorgen 
voor elkaar
Bent u lid van Flevo Boys en klant bij 
Univé? Dan kunt u een collectieve korting 
op uw verzekeringspremie krijgen.

 Voor meer 
info neem 
contact op 
met Univé 

Emmeloord

180585 ADV clubblad Flevo Boys.indd   1 16-07-18   14:12
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Scoren met een 
beperking

‘Voetbal voor iedereen!’

Leider Zeholy Pronk (70) kijkt het langs het 
hoofdveld van Urk allemaal glimlachend aan. 
Zo’n twee jaar geleden werd hij door Flevo 
Boys gevraagd om een G-team te begeleiden. 
Aart Reussing had met een team van de 
Zonnebloemschool het G-voetbal bij Flevo 
Boys geïntroduceerd. Maar voor volwassen 
G-voetballers was er bij Flevo Boys nog niets, 
terwijl er steeds meer, vooral oud-Zonnebloem-
leerlingen, wél wilden blijven voetballen. De 
sportcoaches van Carrefour hielpen bij het 
opzetten van deze nieuwe afdeling. Zeholy Pronk 
verzeilde, een beetje tot zijn eigen verbazing, in 

deze voetbalwereld. ,,Ik heb geen achtergrond als 
voetbalcoach of trainer, ben een techneut’’, zegt 
de gepensioneerde ingenieur, die werkzaam was 
op het NLR aan de Voorsterweg. Al anderhalf jaar  
heeft Flevo Boys voor het G-team in de persoon 
van Cynthia Rochat-Barnhoorn ook een eigen 
coördinator, dat daarmee dus de aandacht krijgt 
die het verdient binnen de vereniging.

Leider zijn van een G-team is speciaal, ook omdat 
de voetballers speciaal zijn. Zeholy vertelt: ,,Alleen 
al het vervoer is een enorm geregel. We hebben 
per team maar één speler met een rijbewijs. De 

‘Voetbal voor iedereen!’, luidt de slogan van Flevo Boys. En dat motto wordt prachtig verbeeld door de spelers van de 

twee G-teams 18+, als ze op een vrijdagavond in mei hun versie van de derby Urk-Flevo Boys spelen. Op hetzelfde veld 

waar de spelers van het eerste ruim een week daarvoor een gelukzalige avond beleefden, strijden het B- en C-team 

tegen hun Urker tegenstanders, elk op een half veld. Deze jonge mannen met een fysieke en/of geestelijke beperking 

spelen onbevangen, zonder agressie, willen spelen, doelpunten maken.

Leider zijn van  
een G-team is 
speciaal, ook  
omdat de 
voetballers  
speciaal zijn.
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anderen komen op de fiets, worden gebracht, of 
moeten worden opgehaald. Ze wonen thuis of in 
een huis voor begeleid (zelfstandig) wonen. Ze 
hebben een fysieke of verstandelijke beperking, of 
meerdere beperkingen. In andere teams kunnen ze 
zich niet of moeilijk handhaven.’’

Goudeerlijk
Tijdens de wedstrijden blijft het coachen van 
Zeholy en Yoeri Scholtens, die het B-team coacht, 
beperkt tot vooral aanmoedigen en wisselen. De 
meeste spelers, vooral in het C-team, bepalen zelf 
waar ze lopen en wat voor acties ze ondernemen. 
Ze zijn goudeerlijk. De keeper van Urk C is 

verontwaardigd als de scheidsrechter Urk een 
achterbal geeft, terwijl het toch echt een corner 
is voor Flevo Boys. De scheids neemt het ‘advies’ 
over, waarna de corner door Flevo Boys in het 
doel wordt geschoten. Goal. Keeper Michel Smink 
speelt de tweede helft meer op de helft van de 
tegenstander dan dat hij zijn eigen doel verdedigt. 
Hij wil ook graag een doelpunt maken, wat vlak 
voor tijd lukt.

Vrijwilligers
Na afloop geeft Zeholy aan dat hij al langere tijd 
naar opvolgers en extra vrijwilligers zoekt, maar 
dat dit behoorlijk tegenvalt. Terwijl de coördinator 
G-voetbal Urk met terechte trots vertelt dat hij 

mensen als begeleider op de wachtlijst heeft 
staan, staan ze bij Flevo Boys bepaald niet te 
dringen. Terwijl het toch om maar een stuk of 
acht vriendschappelijke wedstrijden per team per 
seizoen gaat en een aantal toernooien. Wie wil 
eraan bijdragen dat de G-mannen (en één vrouw) 
kunnen blijven voetballen? Zij kunnen zich 
melden bij: Zeholy Pronk, 06 12603090, 
zpronk66@gmail.com, of bij Cynthia Rochat, 
cynthia.rochatbarnhoorn@gmail.com

Voor wie meer van 
onbevangenheid en spelplezier 
houdt dan van technische 
en tactische hoogstandjes is 
G-voetbal beslist de moeite 
waard om te bekijken. 

Kijk op de website van Flevo 
Boys wanneer de G-teams hun 
wedstrijden spelen.

‘ Ze hebben 
een fysieke of 
verstandelijke 
beperking, 
of meerdere 
beperkingen. In 
andere teams 
kunnen ze zich 
niet of moeilijk 
handhaven.’
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Het was zaterdag 23 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

2018
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Wij checken het graag voor u
Kom eens langs in onze winkel aan de 
Beursstraat 20 in Emmeloord voor persoonlijk 
advies of bel ons op 088 181 50 00.
Als lid van Flevo Boys krijgt u een mooie korting.

Zit u nog goed
met uw
verzekeringen?

Aantrekkelijke
korting

M18082118 Adv A4 voetbal E'loord RU460.indd   1 22-8-2018   15:38:32
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Business Club 
Flevo Boys

Zilversponsors
Aardappelhandel Van der Linde BV 
Autobedrijf Pals & van Tilburg 
Bakkerij de Kof
Bijl & de Jong BV 
Bus Handelsmij Marknesse 
De Reclamesticker 
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 
Muta Sport Nederland B.V. 
Scholtens Advocaten 
Straalbedrijf Westerhof 
Steigerplank.com 
Stukadoorsbedrijf Gerrit Hofstra 
Wensink Aangenaam 
Willem de Boer Food & Events

Hoofdsponsor 

Flynth Adviseurs en Accountants 
Brood.net 

Hoofdsponsor 
Jeugd
Univé

Platinasponsors
KWOOT communicatie & reclame 
Rabobank Noordoostpolder-Urk 
Wiz-arts B.V.

Goudsponsors
Drukkerij Feiko Stevens 
Hetuitzendbureau.nl 
J.P. Advies 
GNB Business Solutions 
Slump Catering & Events 
Staalbouw Nagelhout Bakhuizen BV 

BCF leden
ABS Autoschade Bennie Jansen BV 
ACF Bentveld Automatisering 
Accura Administratie en Belastingadvies 
Agpro BV 
Alertec Uitzendbureau 
Allcos Kenotek 
Attractie Verhuur Meppel 
Autobedrijf Oving Emmeloord BV 
B+B Personeelsdiensten 
B&V Geluid 
Beachclub Lemmer 
Bouwonderneming Greven 
Breman Techniek BV 
Buikema Elektrotechniek 
CarXpert van Staveren 
Clean Centrum Emmeloord 
ClearView Management & Advies 
Custom Media 
De Fernuvering 
De Jong & Laan Accountants en 
Belastingadviseurs
Dijksma Koudetechniek 
EFKA Schoonmaakbedrijf 
EHB Fire Protection
Emelwerda College 
Energie Advies Emmeloord 
Gertech Reinigingstechniek 
Greve BV 
GT Lastechniek
HEMA Emmeloord 

Hotel Restaurant Grandcafé ‘t Voorhuys
Huib van der Wal tekstschrijver 
Instituut Wim Lenderink - studie en 
huiswerkbegeleiding 
Koelbedrijf Klompe BV 
Kunststofplatenshop.nl 
Las- en konstruktiebedrijf Velas BV 
Leerwerk Centrum Het Esveld 
Martijn Visser Uitvaartbegeleiding 
Meester & De Lange Verzekeringen
Motorcentrum Emmeloord 
Motor Snelco B.V. 
NDC mediagroep 
Nr1 Verhuur Lemmer BV 
Omroep Flevoland 
Patisserie Jan de Bakker 
Pekel en Klein notarissen 
Pim van der Maden Fotograaf 
R&M Advies 
Socium verzekeringen 
Subsidiegezocht.nl 
TCE Tours 
Tritex Bedrijfskleding 
Van der Lei Consult BV
Van Veen Advies en Administratie 
Veldhuis Elektrotechniek 
VOF Da Enzo 
VOF Ron en Janny Harzevoort 
Witlofkwekerij LOF 
Woonaccent Makelaars Emmeloord BV



54

Business Club 
Flevo Boys

Bestuur BCF 
Voorzitter Henk Strookappe
06 53 55 33 96

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

Penningmeester Stephan Wiersma
06 53 11 24 14

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

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  €  850

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
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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 hij ook een verdienstelijk scheidsrechter die 
vrijwel elke zaterdag zijn wedstrijdjes voor de club 
fluit. Sinds de zomer van 2017 is Jaap Tol tevens de 
penningmeester van Flevo Boys.

Binnen Wiz-arts zijn specialisten werkzaam die 
ruime ervaring hebben binnen de genoemde 
vakgebieden. Ze hebben allemaal een HBO werk- 
en denkniveau en zijn gewend om productie 
te combineren met het leveren van kwaliteit. 

Eén van de specialismen van Wiz-arts is het 
applicatiebeheer (zowel GWS-4all 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 tevens 
over zeer ervaren senior applicatie-adviseurs die 
u kunnen ondersteunen bij het (her)inrichten van 
uw applicatie, maar ook in 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 staat bekend bij haar klanten en haar 
personeel vanwege de persoonlijke aandacht en 
oog voor de ontwikkeling van het personeel en 
de persoonlijke benadering van de klant. Open 
en eerlijk communiceren zijn hierbij belangrijke 
waarden.

Wiz-arts, advies- en 
detacheringsbureau 
voor de gemeentelijke 
overheid
Wiz-arts is een advies- en detacheringsbureau dat zes 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. 



56

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.


