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We leggen de lat 
een stukje hoger

Kevin Waalderbos 
en Jeroen van den 
Berg willen in de 
trainingen een 
hoger niveau zien 
en in de wedstrijden 
een stabielere 
prestatiereeks. De 
lat wordt hoger 
gelegd.

Meisjes Mo15-1 
heeft een geweldig 
seizoen gehad. 
Benieuwd waar we 
deze getalenteerde 
groep meiden de 
komende jaren bij 
Flevo Boys zien!

Joost Cornelis 
is  bestuurslid 
Voetbalzaken. Hij 
is verantwoordelijk 
voor de senioren en 
stuurt het voetbal 
bij de jeugd aan. In 
deze gids maken we 
nader kennis met 
hem.

Wat een talent 
bij de meisjes

Joost Cornelis:
‘Dit is mijn club!’

deClub van 
Honderd



32

We willen onze 
sponsors nog meer 
bieden

Ook de BCF kijkt met veel optimisme naar 
het seizoen 2019-2020. Dat heeft onder 
meer te maken met de sponsorcommissie 
die we flink hebben uitgebreid, waardoor 
we als BCF nog beter kunnen functioneren. 
U kunt er in deze presentatiegids alles over 
lezen in het verhaal over die vernieuwde 
sponsorcommissie, maar het komt er in het 
kort op neer dat wij nóg meer bedrijven en 
personen bij onze BCF willen betrekken en 
onze sponsors nog meer willen bieden.

Optimisme en betrokkenheid horen vanaf 
het begin bij onze 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. We zijn 
trots op dit sportieve en laagdrempelige 
ondernemersnetwerk, 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. 

Met onze financiële bijdragen zorgen we er 
mede voor dat Flevo Boys zo’n fantastische 
vereniging is, waar iedereen van hoog tot 
laag met plezier kan voetballen, waar 
veel leden een groot deel van hun sociale 
contacten hebben, waar opvallend goed 
gepresteerd wordt, waar gezelligheid is 
en waar elke twee weken een wedstrijd op 
topamateurniveau is te zien, waarin we veel 
jongens uit onze eigen Noordoostpolder 
zien schitteren. 

Hoogtepunt van het afgelopen seizoen was 
de 7-0 overwinning op VEV’67 uit Leek in de 
districtsbekerfinale op 8 juni in ons eigen 
sportpark, met vuurwerk naast en op het 
veld. Het was een geweldig sportief feest 
voor alle Flevo Boys-fans, met goals van 
Timon Rorije uit Emmeloord, Johan Tiems 
uit Creil, Lars de Boer uit Vollenhove en 
Madih Doufikar uit Lelystad. Hopelijk zien 
we ook dit jaar zulke mooie wedstrijden 
vanaf ons balkon van het businesshome.  

In ieder geval gaan we weer mooie 
activiteiten voor onze leden organiseren. 
Hou onze nieuwsbrief en onze website in de 
gaten.

Rest mij nog u veel leesplezier te wensen!

Henk Strookappe, interim voorzitter BCF
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Als interim voorzitter van Business Club Flevo Boys (BCF) mag ik het voorwoord 
schrijven in deze prachtige presentatiegids. Flevo Boys heeft een goed jaar achter de 
rug en als ik de verhalen in deze gids bekijk, dan zie ik ook voor het aanstaande seizoen 
weer veel positivisme en een gevoel van saamhorigheid.
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Flevo Boys is een 
gemeenschap

Bestuur vindt familiegevoel belangrijk

Cultuur, sfeer, prestaties. Het zijn woorden die regelmatig terugkomen 

als voorzitter Henderikus Oostra en André Walrave, bestuurslid 

facilitaire zaken, terugkijken op het seizoen 2018-2019 en vooruitkijken 

naar het seizoen dat nu op het punt van beginnen staat.

Cultuur
Cultuur wordt door Henderikus en André 
vrij vertaald in familiegevoel. Henderikus: 
,,Flevo Boys is een gemeenschap waarin 
wij graag zien dat alle leden zich daar 
thuis voelen. Ons motto is niet voor niets: 
voetbal voor iedereen. Wij genieten van 
onze Familiedag en vieren feest als ons 
eerste in een fantastische ambiance de 
beker wint, maar zijn er ook als er iets 
naars in onze club gebeurt. In voor- en 
tegenspoed moeten we er voor elkaar zijn.’’

Sfeer
André: ,,Dat sociale aspect vinden wij 
zeer belangrijk. We zijn een club waar 
vriendschappen ontstaan, waar mensen 
een belangrijk deel van hun sociale leven 
hebben. Als bestuur werken wij er met onze 
commissies hard aan om dat familiegevoel 
te houden en het liefst nog te versterken.’’

Prestaties
Ook op het voetbaltechnische vlak kijkt het 
bestuur tevreden terug. 
,,Er zijn enthousiaste mensen  die 
het voetbaltechnische gedeelte goed 
organiseren’’, stelt Henderikus. ,,We 
hebben relatief weinig onenigheid gehad 
over voetbalzaken en we hebben veel 
kampioenen mogen huldigen.’’ 

Om dat niveau vast te houden zal lastig 
worden, realiseert het bestuur zich. ,,Maar 
daar gaan we wel voor’’, stelt André beslist. 
,,Als club kunnen we ook in 2019-2020 
steunen op een grote groep enthousiaste 
vrijwilligers Er ligt een ijzersterke basis voor 
weer een mooi seizoen.’’

v.l.n.r.: Joost Cornelis, André Walrave, Jaap Tol, Henderikus Oostra, Mascha Rijckenberg, Jan Papma 

Dan praten 
we maandag 
verder!

www.kwoot.nl

Creativiteit
buiten de 
lijnen
nodig?

‘Flevo Boys is een 
gemeenschap 
waarin wij graag 
zien dat alle leden 
zich daar thuis 
voelen. Ons motto 
is niet voor niets: 
voetbal voor 
iedereen.’
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‘We leggen de lat een 
stukje hoger’

Kevin Waalderbos en Jeroen van den Berg

,,We leggen de lat een stukje hoger.’’ Dat 
zeggen de trainers Kevin Waalderbos en 
Jeroen van den Berg als hen wordt gevraagd 
vooruit te blikken naar het seizoen 2019-
2020. Kevin: ,,We hebben als trainers een 
jaar met deze mooie groep gewerkt. Er zijn 
weinig mutaties geweest, terwijl we er met 
de komst van Yumé Ramos een ervaren 
spits bij hebben gekregen. Dus willen 
Jeroen en ik in de trainingen en wedstrijden 
een hoger niveau zien en een stabielere 
prestatiereeks.’’

Terugkijkend blijft Kevin met een grote 
glimlach direct hangen bij het winnen van 
de bekerfinale op 8 juni. ,,Dat was voor 
mij het hoogtepunt, naast de handhaving 
natuurlijk.’’ Het hele jaar beschouwend zien 
beide trainers ook de moeilijke perioden. 
Jeroen had het persoonlijk erg lastig, 
nadat hij in september door een tia werd 
getroffen. ,,Dat heeft me het hele seizoen 
parten gespeeld. Ik moest er zelfs mijn 
opleiding oefenmeester 1, waaraan ik net 
begonnen was, door in de ijskast leggen.’’

Al met al was het een mooi jaar, met 
diverse mindere perioden. Er was een goede 

start, het wegzakken in het najaar, twee 
overwinningen vlak voor de winterstop, een 
vrije val in het voorjaar en uiteindelijk met 
zeven punten in de laatste drie wedstrijden 
de gewenste handhaving. Kevin: ,,De vele 
nederlagen na de winterstop zorgden voor 
veel teleurstelling in de spelersgroep. Dat 
waren ze niet gewend. Als staf en spelers 
zijn we hier toch goed uitgekomen. We 
hebben als trainers daarnaast veel extra 
energie in de organisatie moeten steken.  
Onder meer door de tia van Jeroen, de 
ziekte van leider Gerard Gerbranda en 
het feit dat we met drie verschillende 
teammanagers moesten werken.’’ 

Het komend seizoen zal er meer rust 
zijn. Jeroen verwacht dat door de komst 
van Yumé Ramos Flevo Boys meer 
mogelijkheden heeft om zwaar defensieve 
tegenstanders te kraken. De Emmeloorders 
verloren dit jaar alleen al na de winterstop 
drie thuiswedstrijden met 0-1 tegen het 
op de counter spelende AZSV, Berkum en 
Buitenpost. Kevin verwacht daarnaast meer 
slimheid van zijn groep. ,,Als je het niet lukt 
om een wedstrijd te winnen, dan moeten 
we die ook niet verliezen. Het afgelopen 

seizoen hebben we te veel punten onnodig 
weggegeven.’’

Jeroen en Kevin vinden beiden dat Flevo 
Boys niettemin heeft bewezen een 
volwaardige hoofdklasser te zijn. Hun 
verwachtingen voor 2019-2020 kunnen ze 
nog moeilijk concreet maken. Jeroen: ,,We 
hebben het er nog niet over gehad met 
de spelersgroep. Ik ben benieuwd wat zij 
willen.’’ Kevin: ,,Er zitten diverse nieuwe 
clubs bij. Ik kan niet inschatten of de 
tegenstanders sterker of zwakker zijn dan 
in het afgelopen seizoen. Maar als het ons 
lukt om onze eigen lat hoger te leggen, dan 
verwacht ik een mooi seizoen voor Flevo 
Boys, met handhaving in een veel eerder 
stadium dan in mei. En uiteraard gaan we 
ook weer voor de bekerwinst!’’

Links Kevin Waalderbos, rechts Jeroen van den Berg

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

Voordeel scoren en toch de beste service?

www.palsenvantilburg.nl

Wij doen alles voor uw auto

vr uw
auto nl

Bosch Car Service Pals & van Tilburg

AUTOBEDRIJF

2e

BESTE
Wij zijn o.a. specialist in KIA!
Onderhoud & APK van alle merken!
Onderhoud & APK van camper & caravan!
Zoekopdrachten voor nieuwe en gebruikte auto’s!
Van elk willekeurig merk!
Bedrijfswagens!
Garantie voor alle merken!
Leaseauto’s!
Bosch Car Service Pechhulp kaart!
Schade afwikkeling!
Haal en brengservice!

‘We moeten 
stabieler 
presteren.’

Aangenaam Interemm

Met Interemm 
interieur- en standbouw 

in de opstelling 
heb je de beste basis.

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

Internet www.interemm.nl
Mail  info@interemm.nl
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HetUitzendBureau.nl 
Vollenhove - als je de allerbeste 
mensen wilt opstellen!

Nieuwe hoofdsponsor Flevo Boys

HetUitzendBureau.nl is gevestigd in 
Vollenhove. Roberto, Guido en Max 
zijn allemaal Vollenhovenaren. Ze zijn 
momenteel ook actief voor sv VENO, waar 
ze als jochie zijn begonnen met voetballen. 
Guido (voormalig jeugdtrainer van Flevo 
Boys) voetbalt in het eerste en is daarnaast 
trainer bij Olde Veste JO19-1, Max en 
Roberto zijn actief in de sponsorcommissie. 
Roberto is naast deze activiteiten al 
een aantal jaar fanatiek lid van de 
sponsorcommissie bij Flevo Boys. Roberto 
was als voetballer het meest succesvol 
van het drietal. Hij keepte een aantal 
wedstrijden in Flevo Boys A1 en 1 en Urk 1 
en beleefde tijdens vier seizoenen Alcides 
Meppel zijn meest succesvolle periode.

Maar alle drie hebben ze ook heel veel 
met Flevo Boys. Roberto had zijn bedrijf 
net opgericht, toen hij al lid werd van 
Business Club Flevo Boys. De combinatie 
van presteren en gezelligheid spreekt 
hem bijzonder aan. Vollenhove en Flevo 
Boys zijn overigens altijd al een goede 
match geweest, gezien ook de vele 
Vollenhovenaren die voor Flevo Boys 1 
speelden en spelen, zoals Henk Buimer,  
Frank en Arnoud Post en sinds kort Lars de 
Boer.

Maar het zakelijke netwerk dat de BCF 
biedt, spreekt HetUitzendBureau.nl 

natuurlijk ook aan. Als specialist in 
uitzenden, werving & selectie, payroll en 
detachering is ze inmiddels in de regio 
Flevoland, Urk, Noordoostpolder en Kop 
van Overijssel goed bekend. ,,Maar je 
moet er altijd aan blijven werken!’’, weet 
Harmien.

De kracht van HetUitzendBureau nl 
(hetzelfde geldt overigens voor het 
zusterbedrijf Flexschilder.nl Vollenhove, 
voor schilders en schildersbedrijven) 
wordt gevormd door het persoonlijke 
contact, de betrouwbaarheid, de korte 
lijnen, de betrokkenheid. Voetballers zijn 
vaak gewone jongens. Roberto, Guido en 
Max zijn ook laagdrempelig, makkelijk 
benaderbaar. Roberto: ,,Wij kennen onze 
werkgevers, wij kennen onze werknemers.’’
 
HetUitzendBureau.nl is in deze periode 
van hoogconjunctuur vooral op zoek naar 
betrouwbare werknemers die hun zinnen 
hebben gezet op een (andere) baan. De 
hoofdsponsor hoopt dat de leden van Flevo 
Boys hun netwerk hiervoor ook willen 
inzetten.

De betrouwbaarheid uit zich onder meer in 
de betaalzekerheid voor de werknemers. 
,,Elke dinsdag betalen wij stipt’’, verzekert 
Harmien. ,,Ook aan de ZZP’ers. Wij weten 
dat dit voor elke werknemer belangrijk is.’’ 

En zo komt HetUitzendBureau.nl iedere 
keer weer tot de perfecte match tussen 
werkgever en uitzendkracht. Of, in 
voetbaltermen gesproken, weten zij iedere 
keer weer het juiste team op te stellen.

Kennis maken? Bel of mail voor een 
afspraak. De koffie staat klaar!

HetUitzendBureau.nl Vollenhove,  
Putsteeg 2, 8325 AA  Vollenhove

Roberto Kwakman  06 - 239 799 47
Guido Wind  06 - 273 853 35
Max Jongman  06 - 200 037 33
Harmien Huisman  06 - 519 201 10 
(back-office)

E: vollenhove@hetuitzendbureau.nl
W: https://hetuitzendbureau.nl/vollenhove

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

Wij wensen Flevo Boys een sportief 
en succesvol seizoen!

In rustige perioden op het werk worden de gesprekken op HetUitzendBureau.nl, de nieuwe hoofdsponsor 

van Flevo Boys, vaak gedomineerd door voetbal. Roberto Kwakman en zijn collega’s Guido Wind en Max 

Jongman zijn namelijk alle drie fervent voetballiefhebber. Harmien Huisman, echtgenote van Roberto en 

verantwoordelijk voor de PR en administratie, glimlacht erom. Ze is er inmiddels wel aan gewend.

•  levering woning

•  hypotheek

•  samenwonen en huwelijk

•  erfrecht

•  bedrijfsvormen

•  bedrijfsopvolging

0527 - 61  59  31
info@poldernotaris.nl     
Ecopark 42  Emmeloord   

www.poldernotaris.nl

www.benvgeluid.nl
0527-617784

Bedrijfsweg 10
8304 AZ Emmeloord

Staalkonstrukties

Hekwerken

Stalen trappen

Emmeloord 0527-69 77 22

 
Lange Nering 54 

Emmeloord 

Ransuil 58, Urk 



1110

Brood.net 
Hans Schipper (71) 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 

www.helderfd.nl

Verzekeren ~ Hypotheken ~ Bankieren

T (0527) 27 61 80

Emmeloord

Brood.net is een van onze twee hoofdsponsors. Op de site  

www.brood.net lees en zie je hoe lekker, gezond en veelzijdig dit 

duizenden jaren oude voedingsmiddel is. Brood.net is een levendige 

professionele site met filmpjes, recepten en wetenswaardige info.  

Echt de moeite van het bezoeken waard.

Advertorial

Hans Schipper, voetballiefhebber en hoofdsponsor

Brood.net: een 
goed verhaal

De man die Brood.net op de shirts van ons 
eerste plaatst is voormalig bakker Hans 
Schipper uit Emmeloord. Hans komt uit 
een geslacht van bakkers. Zijn grootvader 
begon al in 1910 in Vriezenveen als boer met 
een kleine bakkerij aan huis. De vader van 
Hans, Kees Schipper, bouwde de bakkerij na 
de Tweede Wereldoorlog in Bergentheim 
uit tot een grote industriële onderneming. 
Hans, de oudste zoon in een gezin van 
vijf, rondde de Pabo af en kwam voor 
de klas te staan. Hij liep echter tegen de 
beperkte bewegingsvrijheid in het onderwijs 
aan en liet zich thuis ontvallen dat het 
ondernemersbestaan misschien toch wel 
wat voor hem was. 

Hoogeveen
Vader Kees en broer Albert, die de bakkerij 
in Bergentheim leidden, namen in 1977 
een grote bakkerij in Hoogeveen over. 
Kees belde zijn oudste zoon: ,,Als je wat 
wilt moet je het nu doen. Je kunt directeur 
worden in Hoogeveen. Maar dan moet je per 
1 juli beginnen en kun je niet op vakantie. 
En je kunt natuurlijk zaterdags niet meer 
voetballen.’’ Hans nam de uitdaging aan en 
stopte met voetballen bij zijn geliefde vv 
Bergentheim. Hans had het ondernemen in 
de vingers. De bakkerij in Hoogeveen groeide 
snel en in 1984 nam hij Bakkerij Brameijer-
Braaksma in Emmeloord over. Enige jaren 
later verhuisde Hans ook naar Emmeloord.

v.v. Bergentheim
De bakkerijen van de Schipper-familie 
voerden allemaal een ruimhartig 
sponsorbeleid. Voetbal, volkssport nummer 
één, stond bovenaan de sponsorlijst. 
In Bergentheim was dat de lokale vv, 
in Hoogeveen HZVV en in Emmeloord 
werd dat (al in de jaren negentig van de 
vorige eeuw!) Flevo Boys. Hans: ,,Onze 
werknemers vonden dat prachtig. Als 
familie vonden en vinden wij dat een goed 
draaiende voetbalvereniging voor plezier en 
saamhorigheid zorgt. Daarnaast zijn wij zelf 
ook fervente voetballiefhebbers.’’

Genieten
En dus staat Hans zelf regelmatig langs de 
lijn. Niet alleen bij Flevo Boys, maar ook bij 
andere clubs. Na zijn pensionering heeft hij 
de banden met vv Bergentheim, waar veel 
familie actief is, stevig aangehaald. Ook 
daar sponsort hij met Brood.net. ,,Als ik een 
wedstrijd van vv Bergentheim bezoek, voelt 
dat toch een beetje als thuiskomen’’, zegt 
Hans. ,,Bij Flevo Boys is het gezellig, geniet 
ik van het mooie voetbal, of baal ik van een 
nederlaag. Ik kan slecht tegen mijn verlies.’’
Een nieuwe voetbalactiviteit is het bezoeken 
van de wedstrijden van kleinzoon Ruben, die 
in de D-pupillen speelt van vv Jonathan uit 
Zeist. ,,Prachtig, dat sfeertje bij die jongens. 
Marianne, mijn vrouw, zegt dan tegen Ruben 
dat hij vooral goed zijn best moet doen, 

zoals het een oma betaamt. En ik zeg dan 
met een knipoog dat hij moet winnen. Na 
afloop is er voor iedereen een ijsje van de 
opa van Ruben. Genieten!’’ 

Genieten kun je ook dankzij Brood.net. 
Filmpjes, een broodquiz, heerlijke recepten, 
et cetera. Brood is niet alleen heerlijk, maar 
levert ook een goed verhaal op. Lees dat op 
www.brood.net. 

Voetballiefhebber Hans Schipper, met zoon 
Niek en kleinzoon Ruben op de tribune van 

SC Heerenveen
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Sponsorcommissie 
aanzienlijk versterkt

Meer teamwork

Aanjager van dit nieuwe elan is Ronald 
Lamsma, marketingmanager van Rabobank 
Noordoostpolder-Urk. Ronald heeft via 
de Rabobank een opleiding sponsorbeleid 
gevolgd aan Nyenrode. Hij heeft in dat 
kader in de keukens van diverse BVO’s 
mogen kijken en is zelf actief in de 
sponsorcommissie van SC Joure. 

Op zijn advies is er vooral gewerkt aan 
een betere structuur. Tot dit voorjaar 
was sponsorwerving vooral een activiteit 
van individuele BCF-leden. Nu worden er 
gerichte acties ondernomen, worden taken 
verdeeld en beter op elkaar afgestemd. 

Via een app houdt iedereen elkaar op de 
hoogte. Geen rocketscience, maar het 
moet wel gebeuren. En als je dan met een 
hele grote groep bent (zie bijgaand kader), 
dan kun je mooie resultaten bereiken voor 
de club. Het mooie van die nieuwe groep is 
dat er ook veel jonge leden actief zijn. En 
dat een aantal bestuursleden van vv Flevo 
Boys in deze groep actief is. Daarmee is 
een stabiel contact tussen de BCF en de vv 
Flevo Boys stevig verankerd.

Voor dit seizoen staat verder nog, 
in samenwerking met de 
activiteitencommissie, een 
fundsraisingavond op het programma. 
Een avond die ‘fun’ en ‘funds’ moet 
opleveren. Ronald en de commissie 
gaan daarna verder werken aan de 
professionalisering. Bijvoorbeeld door 
meer gegevens te verzamelen en bedrijven 
gerichter te benaderen, met meer 
maatwerk, in het voordeel van iedereen. 
Elk lid van de commissie gaat als een 
soort accountmanager ook het contact 
onderhouden met BCF-leden. Hoe bevalt 
het bij de BCF? Wat verwachten ze van de 

BCF? Wat kan er beter? Hoe kan de BCF 
beter op hun sponsorwensen inspelen? Er 
zal meer maatwerk worden geleverd en er 
zullen meer partnerships ontstaan.

De sponsorcommissie van Flevo Boys heeft dit voorjaar een aantal succesvolle transfers gerealiseerd en 

is aanzienlijk versterkt. De resultaten daarvan waren direct zichtbaar. Dankzij de inspanningen van de 

vernieuwde commissie financierde een grote groep sponsors de sfeeracties van de heerlijke finalemiddag  

Flevo Boys-VEV’67 en kon er een prachtig programmablad worden uitgegeven. Ook zijn er nieuwe leden voor 

de BCF geworven en zijn diverse sponsorpakketten geüpgraded. 

Elk lid van de 
commissie gaat 
als een soort 
accountmanager 
ook het contact 
onderhouden met 
BCF-leden.

Contactpersonen 
sponsorcommissie
Algemeen e-mailadres:
sponsorcommissie@flevoboys.nl

Henk Strookappe 06 53 55 33 96
Ronald Lamsma 06 22 33 18 27
Alex Stoker 06 25 02 28 40
Kees de Munnik 06 14 89 08 02
Harry Scholtens 06 53 54 94 93
Jan Papma  06 12 78 44 87
Frans Lambregtse 06 27 56 04 95
Roberto Kwakman 06 23 97 99 47
Jaap Tol 06 50 83 91 20
Stephan Wiersma 06 53 11 24 14
Arjen Spaan 06 27 29 67 25
Carel Machiels 06 51 14 30 43
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POUW.NL8263 AM Kampen
038 331 5225

Pouw Kampen
Nijverheidsstraat 35

De Volkswagen
T-Cross.

De Volkswagen SUV-familie.
Op zoek naar een nieuwe Volkswagen met zo’n fijne hoge instap? Met de komst van de T-Cross is de Volkswagen 
SUV-familie helemaal compleet. Deze nieuwste Volkswagen is net als zijn familieleden T-Roc en Tiguan meer dan het 
ontdekken waard! Kom daarom naar Pouw Kampen om ze te proberen. Onze Volkswagen-specialisten vertellen je dan 
graag alles over deze omvangrijke en sportieve Volkswagen SUV-familie.

Vanaf € 22.620

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, Dronten, t. 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 Rabo ClubSupport.

Wil u meer weten hoe u in aanmerking komt 
voor een bijdrage uit het Coöperatiefonds, 
lokale sponsoring of deelname aan Rabo 
ClubSupport? Kijk op onze website www.
rabobank.nl/noordoostpolder-urk.
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‘Bij Flevo Boys vind ik 
de perfecte combinatie 
van prestatie en 
gezelligheid’

Verzorger en hersteltrainer Willem de Vreeze 

De combinatie van prestatie en 

gezelligheid, van professionaliteit 

in de organisatie en een goede 

sfeer. Dat is wat de joviale 

verzorger en hersteltrainer Willem 

de Vreeze (48) zo aanspreekt in 

Flevo Boys. 

Willem, werkzaam als welzijnscoach in een 
verpleeghuis in Oosterwolde, is geboren en 
getogen in ‘It Hearrenfean’. V.V. Heerenveen 
werd zijn voetbalclub. Als keeper belandde 
de clubman in het tweede, om na zijn 
dertigste nog enkele wedstrijden in het 
eerste te keepen. Na zijn keeperscarrière 
werd Willem keeperstrainer, verzorger, 
waarna hij bij Toine van de Goolberg in 
Rotterdam zijn papieren als hersteltrainer 
haalde. Mede via zijn clubgenoten Lars 
Klijnstra en Ivar Span, werd hij in de zomer 
van 2018 aangetrokken als opvolger van 
Elly Stoker. Willem was toe aan een stap 
hogerop.

En heeft daarvan geen moment spijt gehad. 
Waar Willem onder meer blij van wordt 
zijn de faciliteiten. ,,Ik heb een mooie 
verzorgingsruimte. Ook bij uitwedstrijden 

kan ik goed mijn werk doen.’’ Willems 
verzorgingsruimte is  belangrijk voor de 
teambuilding. Spelers laten zich daar 
verzorgen, maar komen er ook om te 
dollen, voor een gesprekje, of voor het 
loslaten van de wedstrijdspanning. Willem 
voelt dat goed aan. ,,Ik vind het belangrijk 
dat er een goede sfeer heerst. Probeer daar 
ook mijn steentje aan bij te dragen.’’

Die goede sfeer was zonder twijfel van 
invloed op de prestaties, die weliswaar 
wisselend waren, maar uiteindelijk breed 
respect afdwongen. Willem: ,,Het was 
niet makkelijk. Het niveau van de zaterdag 
hoofdklasse B is hoog, hoger dan de zondag 
hoofdklasse. Ik vond het prachtig om mee 
te maken. Prachtig ook de beleving van de 
staf en de jongens. Het afgelopen seizoen 
eindigde natuurlijk in een geweldig feest na 
de bekerwinst. Ik heb ervan genoten.’’

Waar Willem ook met plezier op terugkijkt, 
is het geringe aantal blessures. ,,Ik heb nog 
nooit zo weinig langdurige blessures in een 
selectie meegemaakt. Het is de fysieke 
gesteldheid van de spelers, maar ook de 
goede samenwerking tussen de trainers en 
de medische staf. Wij overleggen goed over 
de belastbaarheid van de spelers, of van 
een individuele speler. De uitdaging voor 
2019-2020 wordt om de groep minimaal zo 
fit te houden.’’

Voor hemzelf heeft Willem geen grote 
ambities. ,,Ik hoef niet naar de tweede of 
derde divisie. Bij Flevo Boys zit ik goed. 
Ook met het bestuur en de mensen van de 
kantine kan ik goed overweg. Ik hoop nog 
een lange periode bij deze mooie club te 
blijven.’’

Tot slot: De verzorger is er niet alleen 
voor het eerste en tweede. Op de 
trainingsavonden van het eerste is er vaak 
ook tijd voor de behandeling van enkele 
andere clubspelers. 
Als je met een lastige blessure zit, mail dan 
even naar willemdv@live.nl. Dan hoor je 
snel of Willem je kan behandelen.

‘ Ik vind het 
belangrijk dat er 
een goede sfeer 
heerst.’
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De Hofstee 3, 8321HG Urk

Tel. 0527 681218

www.bakkerijdekof.nl

Rabobank trotse
sponsor van
Flevo Boys
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.

Een sterke verbinding maakt meer
mogelijk

Bas Bakker, Wesley Meijer en Yumé Ramos

De nieuwelingen

Verdediger Bas Bakker
Bas Bakker is met zijn negentien jaar één van de 
jonge talenten in Flevo Boys 1. Hij gaat dit jaar 
een tussenjaar in om te werken. Daarna wil hij 
weer aan een HBO-opleiding beginnen.
 
Van de drie nieuwe spelers had Bas als 
eerste het lef om een liedje te zingen voor de 
gehele groep bij De Strandhoeve, tijdens het 
weekendje weg van de selectie. Dit werd zeer 
gewaardeerd en er werd kostelijk om gelachen.
 
Bas woont in Luttelgeest.  Twee jaar geleden 
maakte hij de overstap van Flevo Boys naar 
Tonego, nadat hij daarvoor al een aantal jaren 
voor Flevo Boys had gevoetbald. “Bij Flevo Boys 
JO19-1 was het onrustig en ik kreeg bij Tonego 
de kans om samen met mijn broer Allan te 
voetballen. Vandaar die overstap.” Het was een 
succesvol seizoen. Zijn broer werd topscorer 
van de competitie en Bas zorgde ervoor dat er 
geen spits méér scoorde in de 3de klasse D.

Toch begon het weer te kriebelen om op een 
hoger niveau te spelen. “Hans Grovenstein 
belde mij met de vraag of ik toch weer terug 
naar Flevo Boys wilde en daar ben ik erg blij 
mee.” De verdediger deed het prima in JO19-1 en 
de beloning was een plek in de eerste selectie.
 
“Ik ben trots dat ik deel mag uitmaken van 
deze groep, die twee keer de districtsbeker op 
rij won. Ik hoop dat ik dit ook mag meemaken.” 
Bas wil graag veel leren en uiteraard zijn 
minuten mee pakken.

Wesley Meijer
Wesley Meijer is voor veel mensen binnen 
de club geen onbekende. Hij begon met 
voetballen bij SC Emmeloord, maar sloot 
vanaf de D’tjes aan bij Flevo Boys. 
In zes jaar tijd speelde Wesley in alle eerste 
jeugdteams, daarna werd hij een vaste 
waarde in het tweede. Als aanvoerder van 
het tweede maakte hij meerdere
kampioenschappen mee. 

Zijn debuut in het eerste maakte hij vier 
jaar geleden onder Wiljan Mossing Holsteyn 
tegen SVZW uit Wierden. De jongens die nu 
nog bij het eerste spelen, herinneren zich dit 
maar al te goed, want daar liet Wesley zien 
hoe je een spits moet afstoppen. Vanwege 
zijn beroep als militair heeft hij nooit echt 
de volledige aansluiting kunnen vinden met 
het eerste. Nu hij wat meer tijd over heeft, 
gaat hij vol voor zijn kans.

De centrale verdediger, die ook op de 
zijkanten uit de voeten kan, wil graag 
minuten maken en knokken voor een 
basisplek. “Er staan wanneer het nodig is.”
Met zijn dertig jaar behoort Wesley bij de 
oudere jongens van het team. “Graag wil 
ik van waarde zijn voor het team, binnen 
en buiten het veld. Het eerste is al een 
hechte groep. Daar wil ik mijn steentje aan 
bijdragen, in goede en in slechte tijden.”

Aanvaller Yumé Ramos
Yumé Ramos zal voor veel kenners van 
het amateurvoetbal een bekende zijn. 
De 32-jarige aanvaller is een sterke en 
doelgerichte speler die vooral uit de voeten 
kan in de spitspositie.

De carrière van Yumé begon bij zijn 
jeugdliefde Alcides in Meppel. Via 
Spakenburg, WKE en ONS Sneek komt hij 
nu terecht bij Flevo Boys. “Flevo Boys ken ik 
van vroeger. Het was altijd een lastige ploeg 
om tegen te spelen. Daarbij heeft Flevo Boys 
als club een goede uitstraling en dat past 
perfect bij mij.”

In de laatste jaren bij ONS Sneek raakte hij 
geblesseerd aan zijn kruisband. Yumé moest 
hierdoor een jaar aan de kant staan. Hij liet 
echter het afgelopen seizoen zien dat hij 
het scoren nog niet is verleerd. Met twintig 
goals was hij belangrijk voor ONS.
Yumé woont in Winsum en is nu één jaar 
getrouwd. Hij is vader van drie kinderen en 
werkt als sociotherapeut bij FPC Dr. S. van 
Mesdag te Groningen. 

Voor het komende seizoen wil Yumé vooral 
laten zien wat hij altijd al gedaan heeft: veel 
scoren. Met de broodnodige ervaring wil hij 
het team naar een hoger niveau helpen. “In 
het linkerrijtje voetballen lijkt mij een mooie 
doelstelling voor volgend jaar. Daar gaan we 
vol voor.”

‘Veel leren en 
kansen pakken’

Van waarde, 
binnen en 
buiten het veld

‘Doen wat ik 
altijd al doe’

Bennie Jansen - Emmeloord

Adres Landbouwkade 12, 8304 AE Emmeloord

Telefoon (0527) 615 636 • E-mail info@absbenniejansen.nl  absautoherstel.nl

Schade? Welke schade?
Denk niet langer aan schade dan nodig is

Vertrouwd, vakkundig en snel

Altijd snel en veilig weer op weg met ABS Schadeservice
Maak direct een afspraak op onze website of bel (0527) 615 636

245392 Advertentie ABS Bennie Jansen - Emmeloord 178x135.indd   1 15-07-19   16:16
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Iedereen ziet 
Johan Tiems 
graag spelen

Clubjongen maakt onvergetelijke indruk in zijn eerste seizoen

Zijn speelstijl wekt bij alle voetballiefhebbers enthousiasme op. Hij gaat 

vaak diep, zoekt voortdurend zijn tegenstanders op voor een individuele 

actie, zet bij balverlies fanatiek druk op de verdedigers, scoort, geeft 

assists. Het debuut van Johan Tiems in Flevo Boys 1 leverde een 

onvergetelijk seizoen op. ,,Ik had zelf ook niet verwacht dat het zó goed 

zou gaan,’’ blikt de 21-jarige aanvaller bescheiden terug.

Als tweedejaars D-junior stapte de in Creil 
geboren en getogen Johan over naar Flevo 
Boys. ,,Dat was heel bijzonder’’, herinnert 
hij zich nog goed. ,,Bij Creil speelde ik 
natuurlijk tegen clubs uit de buurt zoals 
Espel, Bant en RKO. Maar D1 van Flevo Boys 
speelde toen in de eerste divisie, dus ging ik 
met mijn nieuwe club op bezoek bij onder 
andere Vitesse en FC Twente!’’

Zijn voetbaljeugd bij Flevo Boys verliep 
voorspoedig, totdat hij de A-junioren 
bereikte. ,,Ik ging toen studeren in 
Groningen. Er was voor mij geen ruimte in 
de auto’s van Flevo Boys om op en neer te 
reizen en te trainen en in tegenstelling tot 
wat de leiding beloofde werd er ook geen 
club in Groningen geregeld waar ik kon 
trainen. Ik kwam toen in A2. Gelukkig was 
er later nog net een plekje voor mij in het 
tweede en toen kon ik ook weer twee keer 
in de week trainen in Emmeloord.’’

In het tweede hervond Johan onder leiding 
van trainer Hidde Kalsbeek zijn oude 
vorm. ,,In de jeugd moest ik van de trainer 
positiegebonden spelen. In het tweede 
heb ik dat losgelaten en eigenlijk heb ik 
vanaf dat moment mijn huidige speelstijl 
ontwikkeld.’’ In het eerste zagen ze Johan 
nog niet staan en die baalde daar zo van 
dat hij op zoek ging naar een andere club. 
Hij had al met diverse clubs contact, maar 
net in die periode, in het voorjaar van 

2018, maakte hij zijn debuut, uit tegen 
KHC in Kampen. Dat ging prima en vanaf 
die wedstrijd mocht het talent ook met 
het eerste meetrainen. Met fantastische 
prestaties in het seizoen 2018-2019 als 
gevolg. Naast het harde werken kwam 
hij tot tien competitiegoals én een serie 
assists. 

Kan hij die prestaties overtreffen? Johan, 
Jopie voor zijn teamgenoten, denkt van wel. 
,,Ik wil de lijn van het afgelopen seizoen 
doortrekken’’, zegt Johan beslist. ,,Ik wil 
belangrijk blijven voor het team, moet 
nog effectiever zijn voor de goal. Ik wil er 
dezelfde hoeveelheid energie in steken, 
maar uiteindelijk meer goals maken en 
meer assists geven.’’

Inmiddels heeft Johan zijn hbo-studie 
sportkunde (voorheen sport en beweging) 
afgerond. In dit seizoen wil hij de master 
bewegingswetenschappen volgen. Het 
wordt ongetwijfeld weer een mooi jaar 
voor Johan Tiems.

‘Ik wil de lijn van het 
afgelopen seizoen 
doortrekken.’
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Wedstrijdprogramma 2019-2020
EERSTE PERIODE

Wedstrijddag 1, 31 augustus
HZVV - Staphorst
DETO - Swift
SDC Putten - Eemdijk
NSC Nijkerk - asv De Dijk
Urk - Volendam Rkav
Berkum - sc Genemuiden
ACV - Buitenpost
Purmersteijn - Flevo Boys

Wedstrijddag 2, 7 september
Staphorst - Berkum
Buitenpost - DETO
sc Genemuiden - ACV
Flevo Boys - HZVV
Swift - SDC Putten
Volendam Rkav - NSC Nijkerk
asv De Dijk - Urk
Eemdijk - Purmersteijn

Wedstrijddag 3, 14 september
HZVV - asv De Dijk
DETO - Volendam Rkav
SDC Putten - Buitenpost
Berkum - Urk
ACV - NSC Nijkerk
Purmersteijn - Staphorst
sc Genemuiden - Eemdijk
Flevo Boys - Swift 

Wedstrijddag 4, 21 september
HZVV - SDC Putten
NSC Nijkerk - sc Genemuiden
Urk - DETO
Buitenpost - Purmersteijn
Swift - Berkum
Volendam Rkav - ACV
asv De Dijk - Staphorst
Eemdijk - Flevo Boys

Wedstrijddag 5, 28 september
HZVV - sc Genemuiden
NSC Nijkerk - DETO
Urk - Flevo Boys
Berkum - ACV
Purmersteijn - SDC Putten
Buitenpost - Swift
Volendam Rkav - asv De Dijk
Eemdijk - Staphorst

Wedstrijddag 6, 5 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, 12 oktober
ACV - Purmersteijn
Staphorst - NSC Nijkerk
Buitenpost - Urk
sc Genemuiden - SDC Putten
Flevo Boys - DETO
Swift - Volendam Rkav
asv De Dijk - Berkum
Eemdijk - HZVV

Wedstrijddag 8,26 oktober 
HZVV - ACV
DETO - Eemdijk
SDC Putten - Flevo Boys
NSC Nijkerk - Swift
Urk - sc Genemuiden
Berkum - Purmersteijn
Volendam Rkav - Staphorst
asv De Dijk - Buitenpost

Wedstrijddag 9, 2 november
ACV - SDC Putten
Purmersteijn - HZVV
Staphorst - Urk
Buitenpost - Volendam Rkav
sc Genemuiden - DETO
Flevo Boys - Berkum
Swift - asv De Dijk
Eemdijk - NSC Nijkerk

Wedstrijddag 10, 9 november
DETO - HZVV
SDC Putten - Berkum
NSC Nijkerk - Flevo Boys
Urk - Eemdijk
Staphorst - Buitenpost
Swift - sc Genemuiden
Volendam Rkav - Purmersteijn
asv De Dijk - ACV

TWEEDE PERIODE

Wedstrijddag 11, 23 november 
HZVV - Buitenpost
SDC Putten - NSC Nijkerk
Berkum - Volendam Rkav
ACV - Urk
Purmersteijn - DETO
sc Genemuiden - asv De Dijk
Flevo Boys - Staphorst
Eemdijk - Swift

Wedstrijddag 12, 30 november
DETO - SDC Putten
NSC Nijkerk - HZVV
Urk - Purmersteijn
Staphorst - sc Genemuiden
Buitenpost - Berkum
Swift - ACV
Volendam Rkav - Eemdijk
asv De Dijk - Flevo Boys

Wedstrijddag 13, 7 december
HZVV - Urk
SDC Putten - Staphorst
Berkum - NSC Nijkerk
ACV - DETO
Purmersteijn - Swift
sc Genemuiden - Buitenpost
Flevo Boys - Volendam Rkav
Eemdijk - asv De Dijk

Wedstrijddag 14, 14 december
DETO - Berkum
NSC Nijkerk - Urk
Staphorst - ACV
Buitenpost - Eemdijk
Flevo Boys - sc Genemuiden
Swift - HZVV
Volendam Rkav - SDC Putten
asv De Dijk - Purmersteijn

Wedstrijddag 15, 18 januari
HZVV - Volendam Rkav
DETO - Staphorst
SDC Putten - asv De Dijk
NSC Nijkerk - Buitenpost
Urk - Swift
Berkum - Eemdijk
ACV - Flevo Boys
Purmersteijn - sc Genemuiden

Wedstrijddag 16, 25 januari
Urk - SDC Putten
Staphorst - Purmersteijn
Buitenpost - Flevo Boys
sc Genemuiden - Berkum
Swift - NSC Nijkerk
Volendam Rkav - DETO
asv De Dijk - HZVV
Eemdijk - ACV

Wedstrijddag 17, 1 februari
DETO - Buitenpost
SDC Putten - Swift
Berkum - asv De Dijk
ACV - HZVV
Purmersteijn - Eemdijk
Staphorst - Volendam Rkav
sc Genemuiden - Urk
Flevo Boys - NSC Nijkerk 

Wedstrijddag 18, 8 februari
HZVV - Purmersteijn
NSC Nijkerk - Staphorst
Urk - Berkum
Buitenpost - ACV
Swift - Flevo Boys
Volendam Rkav - sc Genemuiden
asv De Dijk - DETO
Eemdijk - SDC Putten

Wedstrijddag 19, 15 februari
DETO - Urk
SDC Putten - HZVV
Berkum - Swift
Purmersteijn - ACV
Staphorst - asv De Dijk
sc Genemuiden - NSC Nijkerk
Flevo Boys - Eemdijk
Volendam Rkav - Buitenpost

Wedstrijddag 20, 29 februari
HZVV - Flevo Boys
NSC Nijkerk - Purmersteijn
Urk - Staphorst
ACV - Berkum
Buitenpost - SDC Putten
Swift - DETO
asv De Dijk - Volendam Rkav
Eemdijk - sc Genemuiden

DERDE PERIODE

Wedstrijddag 21, 7 maart
DETO - NSC Nijkerk
SDC Putten - Purmersteijn
Urk - ACV
Berkum - Buitenpost
Staphorst - Eemdijk
sc Genemuiden - HZVV
Volendam Rkav - Flevo Boys
asv De Dijk - Swift

Wedstrijddag 22, 14 maart
HZVV - DETO
NSC Nijkerk - Volendam Rkav
ACV - sc Genemuiden
Purmersteijn - Berkum
Buitenpost - asv De Dijk
Flevo Boys - SDC Putten
Swift - Staphorst
Eemdijk - Urk

Wedstrijddag 23, 21 maart
SDC Putten - ACV
Urk - HZVV
Berkum - DETO
Staphorst - Flevo Boys
sc Genemuiden - Purmersteijn
Volendam Rkav - Swift
asv De Dijk - NSC Nijkerk
Eemdijk - Buitenpost

Wedstrijddag 24, 4 april
HZVV - Berkum
DETO - sc Genemuiden
NSC Nijkerk - SDC Putten
ACV - Volendam Rkav
Purmersteijn - Urk
Buitenpost - Staphorst
Flevo Boys - asv De Dijk
Swift - Eemdijk

Wedstrijddag 25, 11 april
HZVV - NSC Nijkerk
SDC Putten - DETO
Urk - Buitenpost
Berkum - Flevo Boys
ACV - Swift
Purmersteijn - asv De Dijk
sc Genemuiden - Staphorst
Eemdijk - Volendam Rkav

Wedstrijddag 26, 18 april
DETO - ACV
NSC Nijkerk - Eemdijk
Staphorst - SDC Putten
Buitenpost - HZVV
Flevo Boys - Urk
Swift - Purmersteijn
Volendam Rkav - Berkum
asv De Dijk - sc Genemuiden

Wedstrijddag 27, 25 april
HZVV - Swift
Urk - asv De Dijk
Berkum - SDC Putten
ACV - Staphorst
Purmersteijn - Volendam Rkav
Buitenpost - NSC Nijkerk
sc Genemuiden - Flevo Boys
Eemdijk - DETO

Wedstrijddag 28, 9 mei
DETO - Purmersteijn
SDC Putten - sc Genemuiden
NSC Nijkerk - Berkum
Staphorst - HZVV
Flevo Boys - ACV
Swift - Buitenpost
Volendam Rkav - Urk
asv De Dijk - Eemdijk

Wedstrijddag 29, 16 mei
HZVV - Eemdijk
DETO - Flevo Boys
SDC Putten - Volendam Rkav
Urk - NSC Nijkerk
Berkum - Staphorst
ACV - asv De Dijk
Purmersteijn - Buitenpost
sc Genemuiden - Swift

Wedstrijddag 30, 23 mei
NSC Nijkerk - ACV
Staphorst - DETO
Buitenpost - sc Genemuiden
Flevo Boys - Purmersteijn
Swift - Urk
Volendam Rkav - HZVV
asv De Dijk - SDC Putten
Eemdijk - Berkum

 

“KANSEN MOET JE PAKKEN” 
“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. Zodat u de kansen kunt pakken zodra ze 
zich voordoen.”

Met 60 vestigingen in heel Nederland zijn we daar waar u onderneemt, ook in Emmeloord.
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Systeembeheer

Clouddiensten

Hard- en soft ware

VOIP

 Websites & apps
 Logo & huisstĳ l
 Autoreclame
 Gevelreclame
 Online marketing 

 & social media

nugtr.nl

acfbentveld.nl

Staalbouw Nagelhout 
Bakhuizen B.V.

23

23

www.staalbouwnagelhout.nl

Automatiseringsbedrijf en reclamebureau dragen Flevo Boys warm hart toe 

ACF Bentveld en NUGTR  
samen goudsponsor 
ICT voor nu en straks 
ACF Bentveld is het automatiseringsbedrijf 
van de Noordoostpolder dat ICT-
omgevingen, groot of klein, met 
de grootst mogelijke zorg aanlegt, 
onderhoudt en vernieuwt. Door in te 
spelen op nieuwe ontwikkelingen biedt het 
bedrijf oplossingen die aansluiten op de 
klantwensen van nu én de toekomst. 

De fullservice aanpak vertaalt 
zich naar een totaalpakket aan 
automatiseringsproducten en -diensten. 
Eén aanspreekpunt voor al uw vraagstukken 
op ICT-gebied:
• Systeembeheer
• Hard- en software
• Inrichten en onderhouden van 

werkplekken

• Clouddiensten zoals Office365, Microsoft 
Azure en online back-up 

• Security software zoals anti-virus, 
firewall, anti-spam en back-up

• VoIP en mobiele telefonie

De kracht van creativiteit en techniek
Reclamebureau NUGTR versterkt bedrijven 
met doeltreffende reclame. Met een 
team van creatievelingen en techneuten 
adviseren, creëren en produceren we tal van 
reclame-uitingen met een onderscheidende 
uitstraling. Mooie en praktische 
oplossingen, online en offline. 

Voor een breed pakket aan 
reclameproducten en -diensten kunt u bij 
NUGTR terecht:
• Websites & apps

• Logo- & huisstijlontwikkeling
• Autobelettering & gevelreclame
• Online marketing & social media

Poldermentaliteit
Deze bedrijven bezitten een flinke dosis 
poldermentaliteit. Ze stropen graag de 
mouwen op en voeren het werk met 
passie uit. Het bouwen aan duurzame 
relaties met klanten en het steunen van 
maatschappelijke doeleinden vinden 
ACF Bentveld en NUGTR belangrijk. Zo 
ondersteunen ze Flevo Boys al vele jaren en 
zijn ze onlangs goudsponsor geworden. 

,,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

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

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 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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Bjorn Adams
Verdediger (07-02-1991)

3e jaar A-selectie

Abdessamad Boundati
Middenvelder (30-08-1997)

3e jaar A-selectie

Lars de Boer
Aanvaller (05-03-1999)

3e jaar A-selectie 

Madih Doufikar
Aanvaller (02-05-1986)

3e jaar A-selectie

Wesley Meijer
Verdediger (19-06-1989)

1e jaar A-selectie

Rodney Rosink
Keeper (27-02-1995)

6e jaar A-selectie

Tomas Boer
Middenvelder (21-07-1988)

4e jaar A-selectie

Fariz Mesud
Keeper (01-01-1996)

3e jaar A-selectie

Arnoud Post
Verdediger (19-09-1989)

9e jaar A-selectie

Lars Klijnstra
Verdediger (26-01-1996)

5e jaar A-selectie

Maarten Mesu
Middenvelder (11-01-1996)

4e jaar A-selectie

Marc Reussing
Verdediger (03-04-1996)

2e jaar A-selectie

Bas Bakker
Verdediger (31-08-2000)

1e jaar A-selectie

Aron Strengholt
Middenvelder (31-08-1992)

3e jaar A-selectie

Aran Nijboer
Middenvelder (29-01-1990)

10e jaar A-selectie

Roelof Strikwerda
Verdediger (29-11-1994)

4e jaar A-selectie

Frank Post
Aanvaller (19-09-1989)

9e jaar A-selectie

Timon Rorije
Aanvaller (10-07-1990)

11e jaar A-selectie

Yumé Ramos
Aanvaller (19-10-1986)

1e jaar A-selectie

Jeroen de Groot
Fysiotherapeut

Huib van der Wal
Teammanager

Henk Boer
Keeperstrainer

Thomas Hoeksema
Materiaalman

Gerard Gerbranda
Leider

Willem de Vreeze 
Verzorger/Hersteltrainer

Jeroen van den Berg 
Assistent trainer

Kevin Waalderbos 
Hoofdtrainer

Staf en begeleiding

Spelersgroep

FLEVO BOYS 2019-2020

Ivar Span
Middenvelder (09-06-1996)

3e jaar A-selectie

Johan Tiems
Aanvaller (01-09-1997)

2e jaar A-selectie

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

2e jaar A-selectie
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Bovenste rij v.l.n.r.: Wesley Meijer, Yumé Ramos, 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, Willem de Vreeze (verzorger/hersteltrainer), 
Gerard Gerbranda (elftalleider), Thomas Hoeksema (materiaalman), Marc Reussing, Arnoud Post, Bas Bakker, Jeroen de Groot (fysiotherapeut) | Onderste rij v.l.n.r.: Johan Tiems, Ivar Span, Duane Tjen A Kwoei, Kevin Waalderbos (hoofdtrainer), Huib van der Wal (teammanager), Jeroen van den Berg 
(assistent trainer), Abdessamad Boundati, Lars de Boer, Maarten Mesu

FLEVO BOYS
2019-2020

Deze pagina wordt u aangeboden door HetUitzendBureau.nl en Wiz-arts, de twee shirtsponsors van Flevo Boys 
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Slump Catering & Events 
beschikt over alle ingrediënten 
voor een geslaagd feest
Slump Catering & Events heeft alles 
in eigen huis om van ieder feest of 
evenement iets bijzonders te maken. 
We leveren maatwerk voor kleine en 
grote gelegenheden, voor bescheiden 
tuinfeesten tot spectaculaire bedrijfs-
of personeelsfeesten.  

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

Wij toveren uw tuin, schuur, kantine 

of woonkamer met behulp van onze 
materialen om tot een prachtige 
feestlocatie. Wij creëren een feestelijke 
locatie met onze statafels en tenten. 
Met verschillende soorten verlichting, 
steigerhouten meubelen en gastvrije 
bediening zorgen wij ervoor dat uw feest 
geslaagd is. Onze koks steken met plezier de 
barbecue voor u aan. Maar ook bereiden zij 
in de keukens van Slump Catering & Events 
de lekkerste hapjes en buffetten. In onze 
koelkasten en koelbuffetten kunt u drinken 
koud bewaren en serveren van achter een 
bar. Heeft u liever uw handen vrij, dan 
nemen onze medewerkers de zorg graag uit 

uw handen! En na afloop doen wij de afwas! 
Zo kunt u zorgeloos genieten van uw feest. 
Wij zijn al vele jaren sponsor van Flevo 
Boys en hebben ook diverse bijeenkomsten 
van de BCF gecaterd. Dit zullen wij ook dit 
seizoen weer met veel enthousiasme doen.

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

Specialist in staal(constructies)

• Utiliteitsbouw 
• Procesindustrie 

• Turnkey projecten 
• Woningbouw

Staalbouw Nagelhout Bakhuizen B.V.

Installatie van permanente 
audiovisuele oplossingen.

Verhuur van professioneel beeld, licht 
en geluidsapparatuur voor elk evenement.

Escudo 8   |   8305 BM Emmeloord   |   www.luimesav.nl

Beeld  ⎮  Licht  ⎮  Geluid 

VERHUUR INSTALLATIE

  Dé specialist 
in totaalproducties!
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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
 

Bewust verder

Dijksma Koudetechniek b.v.

Dukaat 7

8305 BC  Emmeloord

T 0527 - 69 70 51

F 0527 - 69 70 27

info@dijksma.nl

www.dijksma.nl

• koel- en vriestechniek

• airconditioning

• elektrotechniek

• nieuwbouw

• service & onderhoud
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gouden linkerbeen: Helena Smit, vanwege 
een keepersprobleem in andere duels 
‘uitgeleend’ aan het team Ens-Flevo Boys. 
Ze trapt elke corner moeiteloos op de 
penaltystip! Tien minuten voor tijd schiet 
Helena de bal in de bovenhoek: 1-1. 

De wedstrijd lijkt te eindigen in een 
terechte 1-1 eindstand. Totdat twee 
minuten voor tijd de linksbuiten van 
Berkum, beste speler van het veld, de 1-2 
maakt. Nóg geven de meiden van Erik 
en Michel het niet op. Helena krijgt de 
bal weer voor haar linkervoet: 2-2. De 
scheidsrechter wil bijna voor het einde 

fluiten, als een laatste voorzet van Berkum 
laag voor het doel komt en de linksbuiten 
de 2-3 intikt. Einde wedstrijd. 

Teleurgesteld vallen de meiden op het 
nieuwe kunstgras van veld 2. Erik en Michel 
verlenen eerste mentale hulp. De kern 
van hun boodschap is: Mo15-1 heeft een 
geweldige prestatie geleverd.

Benieuwd waar we deze getalenteerde 
groep meiden de komende jaren bij Flevo 
Boys zien!

Wat een talent 
bij de meisjes!

De zon schijnt in het vrouwenvoetbal 

Het team van de trainers Erik Hup en 
Michel de Grauw is kampioen geworden 
van de najaarscompetitie, is gepromoveerd 
naar de hoofdklasse (zo hoog hebben 
de meisjes van Flevo Boys volgens de 
trainers nog nooit gespeeld) en treft in het 
voorjaar een reeks zware tegenstanders. 
Berkum beschikt over een paar extreem 
getalenteerde aanvallers. Door hard 
werken van het hele team en goed 
verdedigen in de achterste linie lukt het 
om tot aan de rust de nul te houden. In de 
aanval blijft het bij enkele speldenprikken. 
Het team kampt ook nog eens met 
diverse blessures. Onder andere wordt de 

geblesseerde doelpuntenmaker Kris de 
Grauw node gemist.

In de rust pompen Erik en Michel het 
nodige zelfvertrouwen in het team, vooral 
in de verdediging. Daar hebben ze het 
zwaar. ,,Die rechtsbuiten is focking snel. 
Ik kan haar echt niet bijhouden’’, roept 
linksachter Iris Klompe vertwijfeld uit. 

Na de rust schrijven de meiden hun eigen 
voetbalthriller. Aanvallen gaan over en 
weer, kansrijke situaties wisselen zich 
af, net als de regen en zonneschijn op 
deze wisselvallige voorjaarsdag begin 

mei. Keeper Deveny Huver maakt een 
zeer betrouwbare indruk. Iris doet wat 
ze kan, maar kan niet voorkomen dat 
haar plaaggeest de score opent. De 
poldermeiden tonen veerkracht en hebben 
in de voorhoede een teamgenoot met een 

De teleurstelling is groot na afloop van het duel Flevo Boys Mo15-1-Berkum Mo15-1. Er vloeien in de 

kleedkamer zelfs enkele tranen. De meisjes hebben na een bloedspannende wedstrijd met 2-3 verloren 

van koploper Berkum. Maar gezien het talent en de enorme inzet van deze groep meiden lijkt het met de 

toekomst van het vrouwenvoetbal bij Flevo Boys wel goed te zitten.

Gezien het talent en de 
enorme inzet van deze 
groep meiden lijkt het 
met de toekomst van het 
vrouwenvoetbal bij Flevo 
Boys wel goed te zitten.

‘Die rechtsbuiten 
is focking snel. Ik 
kan haar echt niet 
bijhouden.’

Achterste rij v.l.n.r.: Michel de Grauw (trainer/leider), Rick Striker (ass. trainer), Bart Striker (ass. trainer) en Erik Hup (trainer/leider) | Middelste rij v.l.n.r.:  Kim Platenkamp, Jennifer Bosmans, Anniek Naalden, Zoë de Graaf, Iris Klompe, Merel Striker | Onderste rij v.l.n.r.: Isa van der Wiel , Senne Prinsen,  
Kris de Grauw, Deveny Huver, Bloem Nelissen, Anouk vd Klooster en Bonne de Jonge. Op de foto ontbreekt grensrechter Robert Platenkamp. 
Foto: Annalies Klompe.
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Losjes en in een hoog tempo loopt André 
langs alle actiepunten. De wedstrijden 
kabouters en G-team tegen het eerste. Is 
er een scheidsrechter geregeld? De finale 
latje tik en pilon schieten. Op welk doel 
doen we dit? Dit jaar zijn er veertien teams 
kampioen geworden! Hoe gaan we die 
huldigen? Is er een tekst voor de spelers 
die afscheid nemen van het eerste? DJ 
Marc Bakker is er niet. André doet niet zo 
moeilijk en neemt dit van hem over. Maar 
van techniek heeft hij geen verstand. De 
hulp van Ronald Luimes is onmisbaar. Hoe 
laat start de BBQ? Wie helpen daarbij? 
Hoeveel taarten hebben we nog als prijs? 
En dan hebben we nog de opbouw van de 
velden, de warming up, het 5x5-toernooi, 
de muntverkoop, de feestavond, et cetera, 
et cetera. 

André wist het zweet van zijn voorhoofd, 
maar heeft alle vertrouwen in een 
geslaagde dag. ,,We hebben de hulp van 
een vrijwilligersteam dat uit zo’n dertig 
personen bestaat. De meesten hebben 
vaker meegeholpen. Het gaat gewoon 
lopen zaterdag. En als er wat problemen 
ontstaan, dan lossen we die op, eventueel 
samen met de oude organisatoren.’’

Daverend applaus
Op de dag zelf ontstaan er weinig 
problemen. Al vanaf acht uur ’s morgens 
staan alle vrijwilligers paraat. De 
Activiteitencommissie opereert vanuit het 

‘aanstuurcentrum’ in de kantine. De dag 
verloopt goed. Het is prachtig weer. Alle 
generaties zijn aanwezig. Peuters maken 
voor het eerst kennis met Flevo Boys. 
Iedereen geniet. Henderikus Oostra sluit 
het voetbal- en huldigingsgedeelte af met 
de complimenten voor de organisatie. 
Glazen bier en broodjes hamburger worden 
aan de kant gelegd voor een daverend 
applaus. Voor meer info: zie de prachtige 
foto’s van de familiedag elders in deze 
uitgave.

Als de kruitdampen van de Familiedag zijn 
opgetrokken, blikken André, Jorien, Harriët, 
Frank en Paula tevreden terug. Zoals ze 
ook redelijk tevreden terug kijken op het 
activiteitenseizoen 2018-2019. ,,We gaan 
uit van een vast herkenbaar programma’’, 
stelt Harriët. ,,Dat bestaat uit het Bolle 
Buikentoernooi, de speculaasactie, het 
oliebollen bakken, de bingo, de Familiedag, 
de Kampeernacht en het G-toernooi. Voor 
elke activiteit is er een ander team dat 
zich vooral met die activiteit bezig houdt. 
Het meeste werk van het G-toernooi 
bijvoorbeeld wordt gedaan door Cynthia 
Rochat. Alle lof voor haar. Paula verdient 
een pluim voor de organisatie van het 
stickeralbum. Wat een werk! Dat doen we 
eens in de tien jaar. Niet vaker.’’  

De commissie wil niet méér activiteiten 
(er is voor de meeste mensen al genoeg 
te doen) maar wil vooral de organisatie 

per activiteit goed aansturen en voor 
sommige activiteiten meer leden trekken. 
André: ,,De oliebollenactie liep fantastisch. 
Tachtig mensen voor de bingo is redelijk, 
maar kan beter. De kantine moet dan 
helemaal stampvol zitten!’’

,,Waar het uiteindelijk allemaal om gaat’’, 
stelt Frank tot slot, ,,is het bevorderen 
van de saamhorigheid in onze vereniging. 
Daar zijn we voor in de weer en daarom 
is en blijft deze Activiteitencommissie zo 
belangrijk.’’

‘Het gaat om het 
bevorderen van de 
saamhorigheid in 
onze vereniging’
Op een maandagavond schuiven André 
Mulder, Jorien Klompe en Frank Aarden 
aan in een bloedhete commissiekamer. 
Harriët Schoenmaker komt later binnen, 
rechtstreeks van haar werk. Broodjes kaas 
dienen als diner. Coördinator Paula van 
der Woude kan deze avond niet aanwezig 
zijn. De commissieleden verwachten de 
komende nacht nog wel wat input van haar, 

bij voorkeur haar tijdstip om te mailen. 
Het is de laatste bijeenkomst van deze 
Activiteitencommissie voor de Familiedag 
op 22 juni, het traditionele hoogtepunt van 
het activiteitenjaar.

De organisatie van de Familiedag, al 
weer de elfde bij Flevo Boys, is een 
indrukwekkende prestatie. De afgelopen 

tien jaar is deze dag georganiseerd door 
onder andere Rick van den Bos, Marcel 
de Vlieger, Henderikus Oostra, André 
Walrave, Michel Willems en vele anderen. 
De Activiteitencommissie, voortgekomen 
uit het team dat in het jubileumjaar 2016-
2017 zo veel activiteiten op de agenda heeft 
weten te zetten, heeft deze immense klus 
dit voorjaar overgenomen.

‘We gaan uit 
van een vast 
herkenbaar 
programma.’

André, Jorien, Harriët, Frank en Paula van de Activiteitencommissie

De Activiteitencommissie coördineert leuke andere activiteiten naast het reguliere voetballen. 
De commissie organiseert niet alles zelf. Je kunt zelf ook meedoen met jou/jullie idee.

Hoe werkt de procedure?
Heb je een goed idee voor een leuke activiteit voor jong of 
voor oud, of voor iedereen? Kom dan met dat idee naar 
de activiteitencommissie. Samen kijken wij dan naar de 
uitvoerbaarheid.

Er zijn wat aandachtspunten die van te voren al wat 
uitgewerkt kunnen worden:
• Voor wie is het plan?

• Welke datum/periode en welk tijdstip (morgen/middag/
avond) heb je in gedachten?

• Wie helpt je bij de uitvoering/hoeveel mensen heb je nodig?

• Wat is het kostenplaatje en hoe vul je het in?

• Welke materialen heb je nodig?

• Is de kantine of de commissiekamer nodig?

• Hoe gaan wij het communiceren met eventueel andere 
elftallen of andere verenigingen?

En er zullen vast nog meer aandachtspunten zijn.
We zijn benieuwd naar jouw idee!
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‘Dit is mijn club!’
Dit is mijn club, waar ik al vanaf mijn vijfde jaar lid ben. Daar wil ik me 

voor inzetten.’’ Dat is het antwoord van Joost Cornelis op de vraag 

waarom hij zowel op bestuurlijk als op uitvoerend niveau actief is voor 

Flevo Boys.

Joost is twee jaar geleden bestuurslid 
voetbalzaken geworden. Hij is 
verantwoordelijk voor de senioren en 
stuurt het voetbal bij de jeugd aan (in 
samenwerking met de teammanager en 
de coördinatoren). ,,Twee jaar geleden 
ben ik daarvoor gevraagd. De club zat in 
een moeilijke periode. Ik was toen trainer 
van E3 en maakte me zorgen over hoe het 
verder moest. Toen ik werd gevraagd dacht 
ik: nu kan ik niet aan de kant blijven staan.’’

Besturen is voor een groot deel goede 
mensen aan het werk zetten. Joost werkt 
nauw samen met zijn kameraad Jeroen 
Harsevoort en diens voetbalcommissie. 
Tientallen mensen zorgen ervoor dat 
vele honderden leden elke zaterdag fijn 
kunnen voetballen. Voor de meisjes vond 
hij bijvoorbeeld Christien Dijkstra en Ria 
Bos die met een groep vrijwilligers het 
vrouwenvoetbal weer in een opgaande 
spiraal hebben gebracht. En gelukkig stond 
ook Aart Reussing op. Aart coördineert het 
reilen en zeilen van de selectieteams, van 
Jo13-1 tot en met Jo19-1. En werkt samen 
met teammanager Huib van der Wal aan de 
doorstroming van talenten naar het eerste 
en tweede.

,,Aart heeft onder meer de interne scouting 
nieuw leven ingeblazen’’, vertelt Joost. ,,Dat 
levert soms verrassende resultaten op. 
Van Jo13-5 haalden we Milan de Vries naar 
Jo13-1. Die deed het verrassend goed. Hij is 
zelfs als eerstejaars doorgestroomd naar 
Jo 15-1! Aart en ik zitten op één lijn. Ik ken 
hem al lang. Hij is vroeger mijn trainer nog 
geweest.’’

Het geeft Joost de gelegenheid om zelf ook 
nog als trainer op het veld te staan, wat hij 
eigenlijk het liefste doet. ,,We hebben in 
Rob Hoeboer een 17-jarige zeer talentvolle 

trainer op Jo-13-1 gezet. Rob is Cios-student. 
Ik ondersteun hem als ervaren trainer. Ik 
heb al vijftien jaar Oefenmeester 3. Samen 
gaan we er voor deze talentvolle groep een 
mooi jaar van maken.’’

Het afgelopen seizoen verliep redelijk 
succesvol. Maar liefst veertien teams 
werden kampioen, waaronder Jo19-1. 
Jo17-1 en Jo15-1 degradeerden uit de derde 
respectievelijk de tweede divisie. Joost: 
,,Jo17-1 had een zeer ongelukkig seizoen. 
In een laat stadium haalden BVO’s nog 
drie jongens op uit deze lichting. En ze 
moesten hun keeper Matyas van Zorge 
afstaan aan Jo19-1, omdat we dat team 
absoluut kampioen wilde laten worden 
van de hoofdklasse.’’ Dit jaar zien alle 
selecties er op basis van sterke wedstrijden 
in de voorbereiding veelbelovend uit, met 
enkele teruggekeerde jongens van BVO’s als 
opvallende versterkingen.

Daarnaast investeert de club in trainers 
voor de lagere teams. Joost: ,,De KNVB 
is begonnen met een vooropleiding voor 
Oefenmeester 3. Dit jaar hebben wij twee 
jongens bereid gevonden om die opleiding 
te volgen. Flevo Boys betaalt. Mooi vind ik 
ook dat we weer een groot jeugdtoernooi 
hebben voor de lagere teams, het Meint 
Heidema-toernooi. Dat werd op 8 juni voor 
de tweede keer georganiseerd. We hadden 
hier zo’n zevenhonderd meisjes en jongens 
voetballen. Prachtig!’’

‘Aart Reussing en ik zitten op 
één lijn. Ik ken hem al lang. Hij is 
vroeger mijn trainer nog geweest.’

Joost Cornelis, bestuurslid voetbalzaken

‘Ik ben al vanaf mijn 
vijfde jaar lid van 
Flevo Boys.’
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Werken in de IT  

Stage, afstuderen of werken in de IT?

Wij hebben een passie voor technologie en we groeien. Dat 
betekent dat we boordevol mogelijkheden zitten. Je kunt bij ons 
stage lopen, afstuderen of een kickstart aan je carrière geven. 
Bijvoorbeeld met ons traineeship consultancy, waarin we je 
opleiden tot volwaardig IT consultant. Werken bij VanMeijel 
betekent jezelf ontwikkelen, doen waar je goed in bent én al 
werkend blijven leren. We zijn benieuwd naar jouw ambities en 
ideeën!

Kijk voor meer info en vacatures op www.werkenbijvanmeijel.nl

   Breng jij 

bouw en 

technologie 

bij elkaar?

Drukkerij Feiko Stevens

De flexibiliteit 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, mailingen en 
boeken. Ook beheren wij fysieke voorraden. 

Deze voorraad is online te bekijken en 
bestellen. 

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

De handhaving in de hoofdklasse en 
de bekerwinst afgelopen seizoen zijn 
ontzettend mooi! Wij wensen Flevo Boys 
veel succes, maar vooral veel plezier in het 
nieuwe seizoen!

Advertorial
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www.drukkerijfeikostevens.nl

Flevo Boys is erg belangrijk voor de polder. Op het sportieve vlak, maar ook sociaal. Voor ons voelt het logisch 

om sponsor te zijn van deze mooie club.

Wiz-arts, advies- en 
detacheringsbureau voor de 
gemeentelijke overheid

Directeur en 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 was hij ook 
een verdienstelijk scheidsrechter die veel 
wedstrijden voor de club floot. Sinds de 
zomer van 2017 is Jaap Tol 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.

Als shirtsponsor van het eerste en tweede 
team van Flevo Boys, draagt Wiz-arts de 
vereniging een warm hart toe.

Wiz-arts is een advies- en detacheringsbureau dat sinds begin 2012 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. 
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Zo wreed kan 
voetbal zijn!

Flevo Boys 2 verspeelt diep in blessuretijd kampioenschap

Tot diep in de blessuretijd lijken de 
Emmeloorders met hard werken het 
gelijkspel over de streep te trekken. Totdat 
in de allerlaatste seconden na een hoge 
bal in het strafschopgebied van Flevo Boys 
de scheidsrechter een strafschop ziet in 
een stevig luchtduel. Staphorster Ruben 
Kin schiet de kampioensdroom van Flevo 
Boys 2 aan flarden. Staphorst 2 wint met 
2-1 en is kampioen. Flevo Boys-spelers 
storten verbijsterd ter aarde en zien tien, 
twintig meter verderop de Staphorsters 
hun euforisch feestje vieren. Bennie Vissers 
zit na afloop in een donkere tunnel van 
teleurstelling. Het is nog niet de tijd voor 
een bredere terugblik op een bijzonder 
seizoen.

Enerverend seizoen
Twee weken later is hij weer prima 
aanspreekbaar. Het seizoen is afgelopen, de 
rust is weergekeerd. Met de onvermijdelijke 
baseballpet op zijn gladgeschoren hoofd 
kijkt hij terug op een enerverend seizoen 
en blikt hij vooruit naar hopelijk weer een 
mooi voetbaljaar. ,,Ik heb de teleurstelling 
redelijk snel verwerkt. Uiteindelijk hebben 
we het kampioenschap niet in Staphorst 
verspeeld, maar in de wedstrijden voor 
de winterstop tegen mindere teams als 
Winsum, Oranje Nassau en Meppel.’’
,,En verder kunnen we vooral terugkijken 
op een mooi seizoen. Het bereiken van de 
kwartfinale van de districtsbeker was heel 
bijzonder. En zelfs daarin hadden we thuis 
tegen Drachtster Boys nog winstkansen. 

Na de winterstop ging het ook beter 
lopen omdat we toen Gert Liebe als leider 
erbij kregen. Dat gaf veel meer rust in de 
organisatie.’’

Jongen van de club
Trainer zijn van Flevo Boys 2 kun je het 
beste zijn als je een jongen van de club 
bent, zoals Bennie ook is. Als C-junior 
van Flevo Boys verhuisde hij naar SC 
Heerenveen. Ondanks een seizoen als 
topscorer van A1, zag Foppe de Haan het 
niet in hem zitten. Bennie keerde terug 
bij Flevo Boys, maar zware knieblessures 
beëindigden een veelbelovende carrière 
als topamateur. Hij ging verder als trainer. 
Onder meer van Flevo Boys 2 (seizoen 2011-
2014), Tollebeek en Nagele.

Vooruitkijken
De blik is, begin juni, al weer gericht op 
het seizoen 2019-2020. Kampioen worden 
is weer een belangrijk doel. ,,Ik weet 
wel dat opleiden voor het eerste voorop 
staat, maar de jongens willen natuurlijk 
kampioen worden. Dat kun je moeilijk 
verbieden. En die uitdaging is voor hen ook 
weer leerzaam. Winnen is ook ontwikkelen. 
Daarbij, spelen in het tweede dat bovenin 
meedraait is voor de jongens die uit één 
komen ook leuk en uitdagend.’’

In de selectie zijn geen grote wijzigingen te 
zien. Henry Huijsmans en Richard Scholten 
komen vanuit de eerste elftal-selectie 
terug naar het tweede. Wesley Meijer 
is gepromoveerd naar het eerste. Uit de 

A-junioren zijn Ayoub Lachloufi en Martien 
Dijkstra doorgeschoven naar het tweede. 
Bennie: Daarnaast ben ik blij met het 
aanblijven van Gert Liebe en het feit dat 
Gert Bos onze vaste grensrechter wordt.’’ 

Trainer zijn van een tweede is een 
bijzondere taak, weet Bennie. ,,Je moet 
opleiden voor het eerste. Dat is een 
belangrijke taak. Als het eerste jongens van 
mij nodig heeft, dan sta ik ze af. Als jongens 
uit één met het tweede meegaan, dan 
staan ze in de basis. Zo zijn de afspraken 
en dat is prima. Ik weet hoe het werkt 
en heb daarover een goed overleg met 
hoofdtrainer Kevin Waalderbos. Het is wel 
zo dat ik van de jongens die uit één komen 
verlang dat ze ook op dat hoge niveau 

presteren. Anders kan ik beter een jongen 
van het tweede inbrengen.’’

,,Wat voor mij als trainer extra leuk is, is 
het hoge niveau van de spelers. Sommige 
jongens hebben de kwaliteiten van een 
eerste klasse-voetballer. Voor mij, en 
vooral voor die jongens zelf natuurlijk, is 
het de uitdaging om ze de laatste stap te 
laten maken naar het hoofdklasseniveau 
van ons eerste.’’

Voetbal kan mooi zijn, maar ook wreed. Die verpletterende ervaring overvalt Flevo Boys 2 zaterdag 25 mei op 

een bijveld in Staphorst, even voor half vijf. Het team van trainer Bennie Vissers en leider Gert Liebe staat op 

het punt om een fantastisch seizoen te bekronen met een kampioenschap. Invaller Jarno van der Wal scoort 

in deze laatste competitiewedstrijd in de tweede helft de gelijkmaker en de 1-1 is genoeg om de eerste plaats 

vast te houden. Tegenstander van deze dag Staphorst 2 staat weliswaar in punten gelijk, maar heeft een 

slechter doelsaldo. 

‘ Winnen is ook 
ontwikkelen.’

Bennie Vissers met zijn kind op de FamiliedagFoto: Focco van Eek
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Installatiewerk

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
Vacant

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

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

Door het

OOG van de

MEESTER!

www.pim dermaden.NLvan

Unieke beelden van landschappen, portretten, 
interieurs, producten, etc..

f o t o g r a a f

pim madenVAN
DER

Foto: FotografieMarcoStummel.nl
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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

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 JO9-2 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.’’ 
Frans heeft genoten van de Familiedag op 
22 juni. ,,Daar zie ik terug waar ook Univé 
voor staat. Wij zijn er ook voor de gezinnen, 
met alles daaromheen.’’

Actie
Naast overmaken van de sponsorbijdrage 
uit het hecht samenwerken tussen 
Univé en Flevo Boys zich onder meer in 
de collectiviteitskorting. Ben je lid van 
Flevo Boys én klant van Univé, dan kun je 
korting op je verzekeringspremie krijgen. 
Frans Lambregtse: ,,Wij willen meer doen 
dan alleen geld geven. We willen ook 
samenwerken, een relatie opbouwen, met 
wederzijds voordeel.’’

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  
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. In de samenleving kun je het niet 
alleen.’’

Frans Lambregtse heeft genoten van de Familiedag

Univé: we doen het  
met ons allen 
,,Samenwerken wordt in onze samenleving steeds belangrijker. Voetballen doe je in teamverband, verzekeren 

doen we ook als collectief.’’ Dat zegt Frans Lambregtse, vestigingsmanager van Univé Emmeloord, Almere en 

Dronten. Univé is al vele jaren de hoofdsponsor van de jeugdafdeling van Flevo Boys.
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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

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

HAMSTRASCHROOT
Vollenhove

vanVeen@dvies
Administraties & Financiëel advies

E-mail
info@vanveenadvies.nl

Telefoon
06 - 19 60 61 27
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Wat niet is veranderd is de betrokkenheid 
van de Flynth-vertegenwoordigers bij 
onze mooie voetbalclub. Die was en blijft 
intensief. Met Henk Strookappe, Rick van 
den Bos, Jacob de Jong en Stephan Wiersma 
zijn er al vier lokale Flynth-kopstukken die 
van alles voor de vereniging deden en doen. 
Zie ook elders in dit nummer. Wat ook niet 
is veranderd is de betrokkenheid van Flynth 
bij de lokale ondernemers en bij de lokale 
samenleving. Niet alleen Flevo Boys wordt 
gesteund,  maar er is ook betrokkenheid 
binnen andere verenigingen en lokale 
evenementen. 

De kracht van Flynth ligt onder meer 
in het laagdrempelige lokale kantoor 
aan de Nagelerweg 1 en de bekendheid 
van de lokale adviseurs. Met daaraan 

toegevoegd de krachtige specialismen 
van landelijke topadviseurs. Flynth 
ondersteunt ondernemers op zeven 
terreinen: fiscaal, bedrijfskundig, juridisch, 
subsidies, HR, gebouw en omgeving als 
gaat om energiebesparing en ruimtelijke 
ordeningsvraagstukken en Deal als het gaat 
om aan- en verkoop van ondernemingen 
en financieringsaanvragen. De lokale 
adviseurs blijven het aanspreekpunt. Zij 
vliegen indien gewenst de specialisten in. 
Vanuit deze specialismen wordt samen met 
de ondernemer sterk ingezet op het gebied 
van energie en duurzaam rendement in het 
kader van  het nieuwe klimaatakkoord.

Henk Strookappe: “Flynth is er voor de 
lokale ondernemers, groot en klein.’’ Eén 
tip wil Henk in deze presentatiegids alvast 

kwijt: ,,Ga mee in alle ontwikkelingen 
rondom digitalisering. Door je processen 
beter in te richten, kun je tijd creëren voor 
datgene wat het leukste is: ondernemen. 
Hiernaast geeft het een tijdig, compleet en 
daardoor beter inzicht in de status van je 
bedrijf. Flynth kan betrokken worden bij alle 
fases. Of het nu gaat om de inrichting van 
de processen of het voeren van een goed 
gesprek over het bedrijf. Flynth staat pal 
naast de ondernemer!“

Contactgegevens: 
Nagelerweg 1 Emmeloord
Telefoon: 088 236 89 00
E-mail: emmeloord@flynth.nl

Gerard Bakker en Natascha Hoiting hebben hun bedrijf GNB 
verkocht aan Ridder Data Systems uit Harderwijk, dochter van 
moederbedrijf Trivest Software Group. De verkoop vond plaats 
per 1 januari 2019, maar Gerard (met een technische en ICT-
achtergrond) en Natascha (bedrijfskundige met ICT-achtergrond) 
blijven tot en met het einde van dit jaar aan als directie.

Daarna beginnen ze met een nieuw ondernemersavontuur: In 
Control Together. Gerard: ,,In ons nieuwe bedrijf doen we voor 
een deel hetzelfde als in GNB. We helpen bedrijven, vooral 
productiebedrijven, met het optimaliseren van hun processen. 
Dat doen we met een focus op automatisering. Ridder iQ 
software zullen we blijven aanbevelen en gebruiken, omdat dit 
in ons ogen het beste product is. Bij GNB richtte ik me vooral op 
de verkoop, met In Control Together zal ik me meer bezig houden 
met de optimalisatie van de bedrijfsprocessen. Natascha zal mij 
hierbij ondersteunen. We hebben daar erg veel zin in.’’

Gerard vergelijkt zijn werk met voetbal. ,,Ik kom regelmatig bij 
bedrijven waar de medewerkers individueel het niveau van de 
Champions League hebben. Maar ze werken niet goed samen, 
waardoor ze als team, als bedrijf, niet dat absolute topniveau 
halen. Met ons product en onze adviezen zorgen we daar wél voor.’’

Gerard en Natascha blijven met In Control Together lid van 
Business Club Flevo Boys.

Flynth, van hoofdsponsor naar platinasponsor

Voor duurzaam 
ondernemen

Gerard Bakker en Natascha Hoiting blijven met In Control Together lid BCF

GNB verkocht aan 
Ridder Data Systems

Maar liefst twintig jaar is Flynth adviseurs en accountants (voorheen GIBO Groep) hoofdsponsor geweest van 

voetbalvereniging Flevo Boys. Maar niets is voor eeuwig. Dit jaar heeft Flynth besloten een stapje terug te 

doen en platinasponsor te worden. HetUitzendBureau.nl is de nieuwe hoofdsponsor, samen met Brood.net.

Dé specialist in  
daken met zonnepanelen 

Kamplacon maakt deel uit van:

Snelle oplevering Korte lijnen Duurzaam Eén aanspreekpunt

 #wemakesteelwork   www.kamplacon.com

Duurzaam investeren in de toekomst én direct geld besparen? Als specialist in 

oplossingen. Nieuwsgierig naar de mogelijkheden op uw dak? We vertellen u er 
graag alles over. 

Bezoek onze site voor meer informatie of neem contact op met:
Roelof Voetberg  |  06 13 44 65 21 of Roelof.Voetberg@kamplacon.com
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Gezelligheid, saamhorigheid, voetbalplezier. Dat waren als vanouds 

weer de ingrediënten van een smakelijke Familiedag. Traditioneel 

is het familietoernooi op de kleine veldjes, de wedstrijden van het 

eerste tegen het G-team en de Kabouters en de altijd spectaculaire 

huldiging van de kampioenen (met zaterdag 22 juni wel héél veel 

kampioenen). Nieuw waren onder meer de natte glijbaan en het 

latje schieten. Maar foto’s vertellen het verhaal van de Familiedag 

altijd veel beter. Geniet nog eens lekker na!

Familiedag

2019
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Slump Catering & Events • Het Rister 11 • 8314 RD Bant • 0527 27 43 27 • welkombijslump.nl

SCOREN DOE JE BIJ 
HARDEMAN-INTERIEUR
Vloeren (PVC, hout, etc.), 
gordijnen, raamdeco en bedden. 
Kortom alles op het gebied van 
woonplezier.

Landbouwkade 17 
Emmeloord
www.hardeman-interieur.nl

WIZ-ARTS B.V.  
TROTSE SPONSOR  
VAN FLEVO BOYS
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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

Algemeen e-mailadres: 
sponsorcommissie@flevoboys.nl

Henk Strookappe   06 53 55 33 96 
Ronald Lamsma    06 22 33 18 27
Alex Stoker   06 25 02 28 40
Kees de Munnik    06 14 89 08 02
Harry Scholtens    06 53 54 94 93
Jan Papma     06 12 78 44 87
Frans Lambregtse  06 27 56 04 95
Roberto Kwakman  06 23 97 99 47
Jaap Tol    06 50 83 91 20
Stephan Wiersma  06 53 11 24 14
Arjen Spaan   06 27 29 67 25
Carel Machiels   06 51 14 30 43

Sponsormogelijkheden

Sponsorpakketten (basis):
Hoofdsponsor op aanvraag
Platinasponsor €  4.500
Goudsponsor  €  3.000
Zilversponsor  €  1.750
BCF-lidmaatschap  €  850

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

Wedstrijdsponsoring per wedstrijd:
Inclusief entree Businesshome €  400

Balsponsoring per wedstrijd:
Inclusief entree Businesshome €  250

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

Alle prijzen zijn excl. BTW 

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

Business Club 
Flevo Boys

Zilversponsors
Aardappelhandel Van der Linde BV 
Autobedrijf Pals & van Tilburg 
Bakkerij de Kof
Bijl & de Jong BV 
Bij ons in de Wellerwaard
Bus Handelsmij Marknesse 
De Reclamesticker 
EFKA Schoonmaakbedrijf
Expert Emmeloord 
Fysiotherapie Bakker 
Groothuis Bouw 
Hamstra Schroot Vollenhove 
Interemm Interieur- en Standbouw 
Jan Hardeman Interieurspecialist 
Kamplacon Dak- en Wandconstructies 
Klein Poelhuis Installatietechniek 
Van Liere Media BV 
Luimes AV 
Makelaardij De Munt 
Van Meijel Automatisering
Muta Sport Nederland B.V. 
Scholtens Advocaten 
Straalbedrijf Westerhof 
Steigerplank.com 
Stukadoorsbedrijf Gerrit Hofstra 
Totec installatietechniek
Wensink Aangenaam 
Willem de Boer Food & Events

Hoofdsponsor 
Brood.net 
Hetuitzendbureau.nl

Hoofdsponsor 
Jeugd
Univé

Platinasponsors
Flynth Adviseurs en Accountants 
KWOOT communicatie & reclame 
Rabobank Noordoostpolder-Urk 
Wiz-arts B.V. 

Goudsponsors
ACF Bentveld/NUGTR Reclame
Drukkerij Feiko Stevens 
J.P. Advies 
Slump Catering & Events 
Staalbouw Nagelhout Bakhuizen BV 

BCF leden
ABS Autoschade Bennie Jansen BV 
Accura Administratie en Belastingadvies 
Agpro BV 
Alertec Uitzendbureau 
Allcos Kenotek 
Apotheek West
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 
ClearView Management & Advies 
De Fernuvering 
De Jong & Laan Accountants en 
Belastingadviseurs
Dijksma Koudetechniek 
EHB Fire Protection
Emelwerda College 
Energie Advies Emmeloord 
Gertech Reinigingstechniek
Greve BV 
GT Lastechniek
Helder FD/Regiobank Emmeloord
HEMA Emmeloord 

Hotel Restaurant Grandcafé ‘t Voorhuys
Huib van der Wal tekstschrijver
Hulleman Schildersbedrijf
In Control Together
Koelbedrijf Klompe BV 
Las- en konstruktiebedrijf Velas BV 
Martijn Visser Uitvaartbegeleiding 
MCM B.V.
Motor Snelco B.V. 
NDC mediagroep 
Omroep Flevoland 
Patisserie Jan de Bakker 
Pekel en Klein notarissen 
Pim van der Maden Fotograaf 
Pouw Automotive
R&M Advies 
Socium verzekeringen 
TCE Tours
Top Fresh Handel
Tritex Bedrijfskleding 
Van der Lei Consult BV
Van Veen Advies en Administratie 
Veldhuis Elektrotechniek 
Vivan accountants - adviseurs
VOF Da Enzo 
WAT !  Werken aan de toekomst
Witlofkwekerij LOF 
Woonaccent Makelaars Emmeloord BV 



Als je de allerbeste
mensen wilt opstellen!

 

Een persoonlijke benadering met een open communicatie staan bij
ons centraal. Goed personeel vinden is een uitdaging waar elke
ondernemer mee te maken heeft of krijgt. Het selecteren van die juiste
mensen is onze kerntaak!

Wij zoeken de juiste match!
volg ons op


