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Meisjesvoetbal 
bloeit  

MO13-3 verloor 
het afgelopen jaar, 
het eerste seizoen 
voor de meisjes, 
alle wedstrijden. En 
toch bleven ze hard 
trainen en hielden 
ze de moed erin. 
Dit jaar gaan ze als 
Mo13-2 hun eerste 
wedstrijd winnen.

Jaarlijks portret-
teren we een club-
jongen die een 
vaste waarde in het 
eerste geworden 
is. In deze uitgave 
is dat een Friese 
voetballer, Roelof 
Strikwerda. Ook 
spelers van buiten 
kunnen clubjongens 
worden…

Flevo Boys 4 is een 
hartstikke leuk 
vriendenteam, 
waarin andere 
jongens ook 
makkelijk worden 
opgenomen en 
geaccepteerd. 
Maar de selectie 
is te smal en moet 
worden uitgebreid. 

Roelof 
Strikwerda

Flevo Boys 4 Word nú lid van

en ontvang de seizoenkaart  
voor de halve prijs!

Meer info: Jelle van Veen, 0527 69 70 76,  
veen7765@planet.nl, www.flevoboys.nl

Dit magazine is  
een uitgave van:
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Ook het maken van deze presentatiegids, 
zeker als het gaat om redactie en 
advertentie-acquisitie een enorme klus, 
heeft de BCF op zich genomen. Dankzij de 
inzet van diverse BCF-leden is de kwaliteit 
gegarandeerd en zorgt deze uitgave voor 
een goede presentatie van onze mooie 
club. Tevens zorgen de mooie verhalen over 
clubmensen voor meer onderlinge binding.

Op pagina’s 16 en 17 van deze presentatie-
gids vertellen ondergetekenden hun verhaal. 
Blij zijn wij met onze hoofdsponsors en die 
krijgen op de pagina’s 9 en 11 de gelegenheid 
om zichzelf te laten zien. Andere sponsors 
zien we terug in diverse advertorials. 
Natuurlijk is er ook ruimte voor het 
meisjesvoetbal, de jeugd en de lager 
spelende senioren. Genieten is het verder 
van de sfeervolle foto’s van de Familiedag. 
Uiteraard zijn de centrale pagina’s weer 
gereserveerd voor de teamfoto van de 
nieuwe selectie Flevo Boys 1. 

Deze presentatiegids laat opnieuw zien 
wat voor een prachtige voetbalvereniging 
wij zijn. Flevo Boys is een grote vereniging, 
met een niet te onderschatten sportieve 
en sociale waarde. Die ondersteunen wij 
als BCF graag. De BCF is in onze ogen geen 
club op zich, maar is er in de eerste plaats 
ter ondersteuning van de voetbalvereniging. 
We staan ten dienste van het voetbal. Het 
bestuur van vv Flevo Boys heeft dezelfde 
visie. De samenwerking BCF-vv Flevo Boys is 
dan ook prima.

De BCF kan Flevo Boys uiteraard alleen 
krachtig ondersteunen als onze leden met 
veel plezier lid zijn van onze sportieve 
laagdrempelige netwerkclub. En daar ligt 
voor ons als bestuur, maar natuurlijk ook 
voor de leden zelf, een continue uitdagende 
taak. 

Net als alle andere voetballiefhebbers 
hopen we dat we dit jaar weer volop kunnen 
genieten van het voetbal bij Flevo Boys en 
de onderlinge contacten. We wensen u veel 
leesplezier met deze presentatiegids en een 
fijn voetbalseizoen!

Kees de Munnik (voorzitter) en Peter 
Jellema (vice voorzitter)

In 2002 richtte een aantal clubmensen 
Business Club Flevo Boys op. De twee 
doelen waren om een sportief platform 
te creëren waar ondernemers elkaar in 
een informele sfeer konden ontmoeten 
en om met een deel van het BCF-
lidmaatschapsgeld de voetbalvereniging 
te ondersteunen. Dat laatste met name 
om hoofdklassevoetbal te kunnen 
blijven spelen, met zoveel mogelijk zelf 
opgeleide spelers. Beide uitgangspunten 
staan nog steeds als een huis. 

‘De BCF staat ten 
dienste van het 
voetbal’



44

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



55

Voorzitter Henderikus Oostra kijkt, 
ondanks de coronaperikelen, met een 
goed gevoel terug op het seizoen 2021-
2022. ,,Positief bijvoorbeeld is dat het 
aantal meisjesteams is gegroeid en ook 
het aantal seniorenteams. We zijn tevens 
begonnen met een prestatieteam onder 
23. Daar heb ik veel verwachtingen van. 
Het is sowieso al mooi dat daardoor extra 
veel jeugdvoetballers  naar de senioren 
zijn overgestapt. We gaan dit initiatief een 
paar jaar de kans geven. Hopelijk zien we 
daardoor nog meer spelers uit de eigen 
jeugd in het eerste.’’

Het aantal voetballers uit de eigen 
opleiding dat zich in het afgelopen seizoen 
in het eerste liet zien was al opvallend 
groot. Zie ook het verhaal van de trainers 
Arjen Postma en Henk Buimer. Uit de 
jeugd zijn de afgelopen zomer weer enkele 
spelers naar het eerste overgeheveld, 

is Thom Bos teruggekeerd van PEC Zwolle, 
terwijl aanvoerder en clubjongen Aran 
Nijboer weer helemaal fit is. Henderikus: 
,,Ik verwacht een mooi seizoen, waarin 
we weer rond de zevende plaats zullen 
eindigen.’’

Naast de positieve voetbalontwikkelingen 
zet het bestuur zich schrap voor de stijging 
van de energiekosten. Henderikus: ,,Ons 
clubgebouw is bijna vijftig jaar oud en 
slecht geïsoleerd. Die isolatie krijgen 
we niet meer optimaal en sowieso is 
het verstandiger om ons te focussen op 
een ander systeem van verwarmen. Ons 
energieleveringscontract eindigt aan het 
einde van dit jaar. We krijgen dan hoe dan 
ook een stevige klap.’’

De vereniging heeft al de nodige 
besparende maatregelen genomen. 
Henderikus: ,,We hebben het verbruik 

stevig teruggedrongen, maar het grote 
vraagstuk is het gas. We denken aan 
het installeren van warmtepompen, in 
combinatie met zonnepanelen. Maar 
is het net daarvoor wel sterk genoeg? 
Ook onderzoeken we de optie van led-
verlichting voor de velden. We gaan daar in 
de komende maanden een beslissing over 
nemen.’’

Tot slot wil Henderikus nog één ding kwijt: 
,,Er is nog steeds geen verplichting om 
vrijwilligerswerk te doen. Maar het piept en 
kraakt hier en daar wel in onze organisatie. 
Daar doen te weinig mensen te veel werk. 
Ik roep leden die nog niet als vrijwilliger 
actief zijn daarom op om een kleine taak op 
zich te nemen. Dan redden we het met ons 
allen ook. En dat hoeft helemaal niet zwaar 
te zijn. Vrijwilliger zijn is juist heel leuk en 
de bron van vele leuke sociale contacten.’’

Bestuur zet zich 
schrap voor stijging 
energiekosten

Oplossing ligt in andere wijze van verwarmen

V.l.n.r: Rick van den Bos, Joost Cornelis, Henderikus Oostra, Jaap Tol en Mascha Rijckenberg.
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Het beeld van Flevo Boys 1 in het seizoen 2021-2022 is zeer rommelig. 

Het was een jaar van coronaperikelen, mede daardoor een slechte 

voorbereiding in de zomer én winter, veel blessures en zeer wisselvallige 

prestaties. In de een na laatste wedstrijd was er nog de dreiging van 

een nacompetitie, maar nadat de kruitdampen van het seizoen waren 

opgetrokken, resteerde er een hele knappe zevende positie.

‘Elk nadeel hep zijn voordeel’, zei een 
beroemde voetballer en voetbaltrainer 
ooit. En die waarheid kwam ook bij Flevo 
Boys naar boven. Door de vele blessures 
van vooral oudere spelers kregen jongere 
talenten veel speeltijd. Arjen Postma: 
,,Spelers als Thomas Potters, Bas Bakker, 
Marc Reussing en Matyas van Zorge hebben 
zich goed ontwikkeld. Daar gaan we dit 
seizoen ook veel plezier aan beleven. Voor 
Henk en mij ligt er een mooie uitdaging 
om deze en andere jonge spelers door te 
ontwikkelen.’’

Henk is assistent-trainer Henk Buimer. De 
Vollenhovenaar, met een rijk verleden als 
speler en trainer bij Flevo Boys, verving in de 
afgelopen winterstop Bennie Vissers, die het 
trainerschap niet meer kon combineren met 
zijn werk. 

Henk: ,,Ik ben als trainer op een punt 
gekomen dat ik alleen nog leuke klussen wil 
oppakken. Toen Arjen mij in januari belde, 
hoefde ik niet lang na te denken. Arjen is 
een fijne trainer om mee samen te werken 
en Flevo Boys is altijd, met Veno, mijn club 
geweest.’’

Beide trainers, allebei met ervaring als 
profvoetballer, zijn trainers zo als ze ook 
als speler waren. Arjen de tactisch sterke 
technicus, Henk de beresterke no-nonsense 
box to-box-speler. Henk: ,,Arjen is een heel 
toegankelijke trainer die de spelers perfect 
kan uitleggen hoe hij wil dat we als team 
spelen.’’ Arjen: ,,Henk heeft ook een goed 
contact met de spelers en is zeer direct in 
zijn benadering. Hij doet niet ingewikkeld.’’

De focus dit seizoen ligt op het constanter 
presteren. Makkelijk gezegd, maar hoe 
doe je dat? Arjen: ,,Een voordeel is dat de 
jongens fitter zijn dan vorig seizoen in dit 
stadium. Daarbij wordt het een kwestie 
van een betere veldbezetting, rustiger 
opbouwen, balvaster zijn, vooral voorin 
en beter staan als er toch onverwacht 
balverlies is. En we moeten scherper zijn in 
standaardsituaties.’’

Arjen en Henk zien dit seizoen daarom met 
vertrouwen tegemoet. Arjen: ,,De punten 
die ik noemde zijn goed trainbaar. En Henk 
en ik geloven er in dat we onze jonge spelers 
beter kunnen maken. Ons streven is om 
eerder veilig te zijn dan het afgelopen jaar 
en hoger te eindigen.’’

‘We willen hoger 
eindigen dan vorig 
jaar’

Arjen Postma en Henk Buimer (zittend) proberen weer stappen te zetten dit seizoen.

‘We willen stabieler 
presteren’

Arjen Postma en Henk Buimer
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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

www.heilbron.nl www.sinkebv.nl

HEILBRON / SINKE BV
VOOR DEPERFECTE 

SCORE!
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Advertorial

Waaronder Klaas Tol, mede-eigenaar hoofdsponsor Schol op Urk  

Zes broers Tol speelden 
in SV Urk 1!
Zes broers die allemaal het eerste elftal halen. En dan niet bij Bal op Dak in de vierde klasse, maar bij SV Urk in 

de hoofdklasse. Samen spelen in de hoofdklasse, tegen IJsselmeervogels, ACV, Genemuiden en natuurlijk ook 

tegen Flevo Boys. Hoe bijzonder is dat? Het lukte, of overkwam, de broers Klaas, Sjoerd, Jacob, Jan, Pieter en 

Gerrit Tol. 

het eerste. Daar gaat Urk 1 nog veel plezier 
aan beleven’’, vertelt oom Klaas trots, 
die ook tevreden terugkijkt op zijn eerste 
jaar als hoofdsponsor van Flevo Boys. 
,,Margriet Romkes, onze Arbo-specialist, 
vertegenwoordigt ons meestal in de 
businessclub. De sfeer is daar altijd prettig.’’

En er hebben zich ook al diverse klanten 
uit het netwerk van de BCF aangemeld bij 
Schol op Urk. ,,Het gaat vooral om bedrijven 
die we adviseren op het gebied van Arbo 
en pensioenen. Daarin zijn we in deze regio 
uniek. Met die combinatie van specialismen 
ondersteunen we bedrijven in hun vitaliteit, 
in de breedste zin van het woord.’’

Klaas is uiteraard blij met deze nieuwe 
klanten. ,,Het is ook mooi voor Flevo Boys. 
Want als wij dit terugkrijgen uit onze 
sponsoring, kunnen we Flevo Boys als 
sponsor blijven ondersteunen. We hebben 
het tweede nu ook nieuwe tenues gegeven. 
Dus zeg ik tegen alle ondernemers en leden 
van Flevo Boys; koop bij je sponsors. Dat is 
goed voor hen en goed voor de club.’’

www.scholopurk.nl

Oudste broer Klaas, mede-eigenaar van 
Schol op Urk, hoofdsponsor van Flevo Boys, 
kijkt er met veel plezier op terug. ,,Toen 
vonden wij dit niet zo bijzonder, maar later 
realiseer je je dat dit wel heel speciaal was.’’ 
Het talent hebben ze niet van hun vader 
Piet. ,,Mijn vader heeft maar een korte tijd 
gevoetbald. Ik heb van niemand gehoord 
dat hij getalenteerd was. Ook mijn ooms 
waren geen bijzondere voetballers.’’
Maar de zonen van Piet dus wel. Als jochies 
speelden ze op het grasveld voor hun huis 
aan de Grote Fok en op het schoolplein van 
de nabijgelegen basisschool. Klaas maakte 
als aanvallende middenvelder zijn debuut 
als zestien-, zeventienjarige. Hij weet het 
niet precies. Zijn tweelingbroer Sjoerd, 
centrale verdediger, volgde een paar jaar 
later. En al snel daarna maakte de twee 

jaar jongere rechtsbuiten Jacob indruk met 
zijn rushes langs de zijlijn. Pieter, Jan en 
Gerrit kwamen een flink aantal jaren later 
in beeld. Tussen Klaas en jongste broer 
Gerrit zit vijftien jaar. Ze hebben nooit alle 
zes samen in het eerste gespeeld. Pieter 
was een middenvelder die helaas veel 
geblesseerd was, Jan een grillige aanvaller, 
terwijl Gerrit vele seizoenen achter elkaar 
in het eerste speelde als aanvallende 
middenvelder. Nu spelen ze wél alle zes 
samen in een team; in een zaalvoetbalteam 
van Schol op Urk. 

De volgende generatie
Zaterdags kijken ze naar de volgende 
generatie. Met name de tieners Lucas en 
Joël van Jacob zijn zeer getalenteerd. ,,Ze 
hebben beiden hun debuut al gemaakt in 

De gebroeders Tol. Staand v.l.n.r: Klaas, Sjoerd en Pieter. Gehurkt v.l.n.r: Gerrit, Jacob en Jan.
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0527 85 85 85  |  info@acfbentveld.nl  |  Ecopark 63 Emmeloord  |  acfbentveld.nl
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Advertorial

Hoofdsponsor Flevo Boys

Guido Wind en Roberto 
Kwakman, samen verder met 
Strikt Uitzendbureau
Guido Wind en Roberto Kwakman, twee Vollenhovenaren, voetbaldieren en uitzendspecialisten, hebben 

elkaar weer gevonden in Strikt Uitzendbureau, hoofdsponsor van Flevo Boys. Samen willen ze vanuit 

Vollenhove hun bedrijf in de komende jaren verder uitbouwen.

UEFA A
De twee uitzendspecialisten zijn in de regio 
ook bekende voetbalnamen. Roberto is 
voormalig keeper van Alcides, Urk en Flevo 
Boys en is momenteel keeperstrainer bij 
Veno. Guido maakt steeds meer naam als 
trainer. De afgelopen twee seizoenen was 
hij trainer van Flevo Boys 2. In die periode 
haalde hij tevens zijn diploma UEFA A, mede 
dankzij een stage bij het eerste. Dit seizoen 
is hij voor het eerst hoofdtrainer, bij MSC in 
Meppel. Weliswaar een vierdeklasser, maar 
wel een met torenhoge ambities. Guido: 
,,Het is eigenlijk de voormalige zondag 
hoofdklasser die naar het zaterdagvoetbal 
is verhuisd. We spelen vierde klasse, met 
Meppeler jongens, maar de faciliteiten zijn 
bijna op hoofdklasseniveau.’’ Roberto gaat 
nog een jaar door als keeperstrainer van 
Veno, waar Guido nog steeds in het eerste 
speelt. 

Samen met een aantal generatiegenoten, 
waaronder de bij Flevo Boys bekende Frank 
en Arnoud Post. Roberto zal de man zijn 
die Strikt Uitzendbureau bij Flevo Boys zal 
vertegenwoordigen, aangezien Guido op 
zaterdag zijn promotiepunten met MSC 
moet  binnenhalen. Zien we hem in de verre 
toekomst nog terug als hoofdtrainer van 
Flevo Boys?  ,,Dat sluit ik zeker niet uit’’, 
lacht Guido. ,,We zijn niet voor niets een 
van de hoofdsponsors van deze mooie club. 
En Flevo Boys is natuurlijk een stabiele 
hoofdklasser. Daar wil elke trainer wel aan 
de slag.’’

www.striktuitzendbureau.nl

Roberto en Guido werkten al samen in 
HetUitzendbureau.nl Vollenhove, voor-
malig hoofdsponsor van Flevo Boys. Na een 
overname van HetUitzendbureau.nl  
Nederland kreeg Roberto het als 
franchisenemer steeds minder naar zijn 
zin. Guido vertrok en ging vanuit Ens 
verder met Strikt Uitzendbureau. Roberto 
zegde zijn franchisecontract op en richtte 
zich onder meer op interim klussen. Sinds 
deze zomer werken ze weer samen, nu in 
Strikt Uitzendbureau. Uiteraard vanuit het 
vertrouwde Vollenhove. Ondersteuning is 
er van Harmien Huisman, echtgenote van 
Roberto. Zij doet de back office.

Het hechte netwerk van Roberto en Guido, 
jongens van de streek, én hun uitgebreide 
ervaring is het rotsvaste fundament van 
hun bedrijf. Daarnaast houden beiden van 
een persoonlijke aanpak. Roberto: ,,De 
relatie met werkgevers en werkzoekenden 
vinden wij zeer belangrijk. Op basis van 
dat persoonlijke contact proberen wij tot 
de juiste match te komen.’’ Guido: ,,Het 
is vooral in deze tijd de kunst om door 
een CV heen te kijken. Misschien kan een 
werkzoekende iets wat niet uit het CV blijkt, 
maar waar een werkgever wél behoefte aan 
heeft. Bijvoorbeeld na een korte opleiding, 
of een lichte aanpassing van de functie.’’

‘Het is de kunst om 
door een CV heen 
te kijken’
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,,Kijk, hier zie je geen gras meer, maar alleen 
een stuk grond. Met mijn hark druk ik het 
gras weer dichter bij elkaar en maak het 
veld vlakker.’’ 

,,Het valt hier nog mee’’, zegt Piet den 
Breejen, een andere natrapper, die nog maar 
net met dit vrijwilligerswerk is begonnen. 
,,We zijn begonnen op veld 7, waar zaterdag 
het zevende heeft gespeeld tegen Espel 4. 
Daar zie je flinke gaten in het veld. Vooral 
in en rond het strafschopgebied. Het is een 
fikse klus om zo’n veld weer vlak te maken.’’ 
Dick geeft vervolgens een technische 
verhandeling hoe hij de na een zware sliding 
soms opgekrulde lappen gras weer vlak legt.

Opruimen
In de kleedkamers, rond het hoofdveld en 
op de hoofdtribune ruimen Gerrit de Ruiter 
en Henk Groenewoud een aanzienlijke 
hoeveelheid rommel op. Ze mopperen 
op bezoekers die de plastic flesjes, bakjes 
en andere rotzooi niet in de afvalbakken 
deponeren. Of sinaasappelschillen door de 
kleedkamer gooien. Maar zonder dralen 
zijn ze iedere maandagmorgen paraat om 
het complex weer schoon te maken. Deze 
morgen halen ze ook nog eens bladeren 
van de velden. Maar voor een kort interview 
hebben ze geen belangstelling. ,,Daar 
doen we het niet voor. Wij doen gewoon 
ons werk voor de club en hoeven niet in de 
belangstelling te staan’’, zeggen ze in koor.

We lopen dan maar het kleedkamercomplex 
onder de fysiotherapiepraktijk binnen. 
Daar is Gezinus Cornelis lampjes aan het 
vervangen. Vrijwilligerscoördinator Gerjan 
Timmerman veegt er een kleedkamer 
schoon. 

 

Bruin-geel-oranje bladeren bedekken deze maandagmorgen in november het groen van de velden van 

sportpark Ervenbos. Er wordt uiteraard niet gevoetbald, maar toch is er volop activiteit. Achterop het 

sportpark lopen vier mannen, zogeheten natrappers, met een hark in hun handen gebogen over het gras van 

een pupillenveld. ‘Greenkeeper’ Dick van Stuivenberg legt uit wat ze aan het doen zijn.

‘Ik vind het heerlijk 
om buiten te zijn’

Schoonmaken, natrappen, onderhoud, et cetera

Wat zijn er veel 
vrijwilligers actief op de 
maandagmorgen!
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Koffie
Om tien uur trekt de hele ploeg naar 
het witte gebouwtje tussen veld 1 en 
het hoofdveld. Vergaderruimte staat er 
boven de entree. ,,En dan open ik nu de 
vergadering’’, lacht Gezinus, om daarna 
voor iedereen een bekertje koffie in te 
schenken. Gerrit Brem komt binnenlopen. 
Natrapper Ben Vinke (,,ik vind het 
heerlijk om buiten te zijn’’) informeert 
belangstellend naar zijn ogen. Gerrit 
heeft een staaroperatie gehad, maar zijn 
problemen zijn niet verholpen. ,,Ik heb 
een beschadiging aan het netvlies in mijn 
linkeroog. Daarmee zie ik vrijwel niets’’, 
treurt Gerrit. Voor hem overigens 

geen reden om te stoppen met zijn 
vrijwilligerswerk. ,,Ik kan best nog wel wat 
doen.’’ 

De mannen kletsen in kleinere groepjes 
gezellig door. Er wordt gedold, er wordt 
gelachen. Ben grapt dat lid zijn van de 
accommodatiecommissie een uitstekende 
leerschool is. ,,Als je met Gezinus kunt 
samenwerken, kun je met iedereen 
samenwerken.’’ Gezinus meldt dat hij in de 
zomer eigenlijk niet op vakantie kan. ,,Ik 
was afgelopen zomer net in Zuid-Frankrijk 
toen ik werd gebeld door iemand van Flevo 
Boys. Een kraan lekt. Kun je daar even naar 
kijken?’’ 

Wat zijn er veel 
vrijwilligers actief op de 
maandagmorgen!

Gerjan Timmerman kijkt tevreden om zich 
heen. ,,Natuurlijk wordt het steeds lastiger 
om voldoende vrijwilligers te vinden. Dat is 
een maatschappelijke trend. Corona heeft 
in dat kader al helemaal niet geholpen. 
Maar op zo’n maandagmorgen als deze zie 
je dat er nog steeds heel veel vrijwilligers 
samen met veel plezier actief zijn voor de 
club. Laten we dat niet vergeten.’’
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SCOREN DOE JE BIJ 
HARDEMAN PROJECTSTOFFERING
Alles op het gebied van vloeren 
en raamdecoratie, voor een 
prettige werkomgeving.

E. info@hardemanprojectstoffering.nl | T. 0527-619240 | Emmeloord
www.hardemanprojectstoffering.nl

VERHUUR,  VERKOOP  EN  INSTALLATIE

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

Beeld  ⎮ Licht  ⎮  Geluid 
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Advertorial

Flynth adviseurs en accountants

Voor toekomstgericht 
ondernemen na Corona

Zien, horen, ruiken, voelen, 
proeven en… beléven

Flynth adviseurs en accountants is als 
platina sponsor van Flevo Boys sterk 
betrokken bij deze mooie vereniging.
Ondernemers hebben het afgelopen jaar 
in meer of mindere mate de gevolgen 
ervaren van de coronapandemie. Voor veel 
ondernemers wordt het meer van belang 
na te denken over de strategische keuzes 
voor de toekomst.

Belangrijke onderwerpen die hierbij aan de 
orde komen zijn verbetering van rendement; 
rendement op investeringen; welke markt 
wil ik bedienen; hoe om te gaan met 
de opvolging van de onderneming; wat 
betekent dit voor de familie; en natuurlijk de 
financierbaarheid van de plannen.

Op personeelsgebied kan gedacht worden 
aan strategische HR (strategie, structuur en 
cultuur); Groei, Ontwikkeling en behoud van 
uw personeel. De gespecialiseerde adviseurs 
van Flynth begeleiden ondernemers bij de 
bepaling van deze strategische doelen, het 
uitwerken van de plannen en de aanvraag 
van de financiering. Ook hebben zij veel 
ervaring in de begeleiding van opvolgings- 
en overname trajecten. Samen met de 
lokale adviseurs bieden de gespecialiseerde 
adviseurs full service ondersteuning op 
advies gebied.  Vanzelfsprekend bent u 
bij Flynth ook aan het juiste adres voor 
administratieve ondersteuning en het 
uitwerken van uw jaarrekening en fiscale 
aangiften.

Ook benieuwd wat Flynth voor u kan 
betekenen? Henk Strookappe, Jacob de 
Jong en Stephan Wiersma zijn ieder op hun 
manier betrokken bij Flevo Boys en staan u 
graag te woord. 

www.flynth.nl

Zie, ruik, voel, proef, hoor en belééf jij ook 
zoveel langs de lijn? Een prachtige sliding, 
technische hoogstandjes, de geur van 
patat en gehaktballen, de harde tackle 
en de blunder van de keeper, de lauwe 
koffie, een ijskoud biertje, een snerpend 
scheidsrechterfluitje en het daverende 
supportersgejuich… 
Wat er ook gebeurt, de zaterdag staat voor 
beleving en genieten. Van een verstandige 
analyse met je buurman over de opstelling, 
tot de oermens in je die meeschreeuwt bij 
een onterechte penalty. In ieder van ‘ons’ 
schuilt wel een supporter. Een liefhebber 
die geniet van een strakke uittrap, subtiele 
passeerbeweging, wervelend een-tweetje, 
een dynamische aanval, die oogstrelende 
aanname of een spectaculaire overwinning.

In ons vak is dat niet anders. We maken 
van communicatie en reclame één 
grote beleving. Met passie en plezier is 

elke dag weer een feestje. We laten ons 
graag inspireren door die pure emotie 
en onvoorwaardelijke support van onze 
relaties. Met zo’n binding en betrokkenheid 
sta je - óók als MKB-organisatie – direct al 
met 1-0 voor. Zo’n kans voor open doel wil je 
toch niet missen?  Beleef het… met KWOOT!

KWOOT communicatie & reclame in 
Dronten is de communicatiepartner 
van Flevo Boys en haar Business 
Club. We ontwerpen voor hen alle 
uitingen, zoals de presentatiegids, 
programmaboekjes en websites. 
Daarnaast zijn we creatief partner 
voor zo’n 100 opdrachtgevers. Voor 
een strakke huisstijl, subtiele tekst, 
wervelende reclamecampagne, 
dynamische website, oogstrelende 
videoproductie of spectaculair event. 

Kennismaken? Kom maar over de brug!
KWOOT communicatie & reclame
De Oude IJssel 1 Dronten, 0321 328 888,  
www.kwoot.nl
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Het stimuleren 
van onderlinge 
contacten 

Dat blijft de kern van Business Club Flevo Boys

Kees: ,,In de eerste plaats ben ik heel 
blij dat heel veel sponsors ons ook in 
de coronaperiode zijn blijven steunen. 
Daarnaast is ons terras een enorme 
aanwinst. Ik heb daar veel leden lekker in 
het zonnetje zien genieten.’’ Peter: ,,Wat 
mij weer opviel is dat veel leden elkaar 
zakelijk hebben weten te vinden. Het 
verhaal sponsor in beeld over Henderikus 
Oostra was daar een heel concreet 
voorbeeld van. Daar willen we in dit seizoen 
nog een impuls aan geven.’’

Positief was natuurlijk ook de handhaving 
van Flevo Boys 1 en het vaak leuke voetbal 
(wel erg wisselvallig) van het team van 
hoofdtrainer Arjen Postma, met een 
langzaam maar zeker toenemend aantal 
eigen jongens. Dat zien ze in de BCF 
ook graag. De selectie is niet ingrijpend 
veranderd, dus wat dat betreft is het 
niveau van het eerste ook in dit seizoen 
veelbelovend.

Ingrijpende wijzigingen waren er de 
afgelopen twee jaar wel in de selectie 
bestuur BCF. John van Beek, Ilse van 
Beek, Nico Buikema, Peter Jellema en 
Dineke Hofstra zijn allemaal betrekkelijke 
nieuwkomers. Maar nu kennen ze de 
voetbalvereniging en weten ze ook hoe de 
BCF in elkaar steekt. En wordt het voor hen 
eenvoudiger om bestuurlijke meerwaarde 
aan de club te geven.

Een aderlating was natuurlijk wel het 
vertrek van de gastvrouwen Alda Stoker 
en Gonda van den Bos. Ze hebben veel 
betekend voor de BCF en het is natuurlijk 
alleszins begrijpelijk dat ze na zoveel 
‘dienstjaren’ hun zaterdagen op een andere 
manier willen gaan invullen. Hun taken 
worden dit jaar overgenomen door een 
pool van BCF’ers.

Samen naar Oranje kijken
Wat kunnen de leden verwachten van hun 
BCF? ,,We willen vooral meer naast het 
voetbal organiseren’’, stelt Peter Jellema 
beslist. ,,Het wordt weer tijd voor een 
aantal interessante sprekers uit de wereld 
van de sport. Natuurlijk hebben we in 
onze club zelf ook boeiende sprekers en 
willen we bedrijven gaan bezoeken. En er 
komt weer een kidsactiviteit.’’ ,,Er is dit 
jaar natuurlijk ook een WK’’, vult Kees 
aan. ,,We gaan samen in de BCF een of 
meerdere wedstrijden kijken. Samen naar 
het Nederlands Elftal kijken is zoveel leuker 
dan alleen.’’

Het stimuleren van de onderlinge contacten 
blijft de kern van Business Club Flevo Boys. 
Peter: ,,Ik weet dat sommige leden onze 
club ondersteunen alleen vanwege hun 
betrokkenheid bij Flevo Boys. Anderen 
vinden het gewoon gezellig om andere 
ondernemers in een informele sfeer te 
ontmoeten en samen voetbal te kijken.’’

Het woord corona kunnen ze niet meer horen. Kees de Munnik en Peter 

Jellema, voorzitter en vice-voorzitter van Business Club Flevo Boys, 

willen vooral positief terugkijken op het afgelopen seizoen en een 

optimistische blik laten gaan over het seizoen 2022-2023. 

‘Bel gewoon eens 
een paar leden’
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Het stimuleren 
van onderlinge 
contacten 

Voor anderen is het aangaan van zakelijke 
contacten wél belangrijk. Het verhaal 
van sponsor in beeld Henderikus Oostra 
is daarvan een glanzend voorbeeld. Toen 
zijn SNB vorig jaar een nieuw kantoor ging 
bouwen keek de staalbouwer eerst naar 
partners in de BCF om dit samen met 
hen te realiseren. En zo zorgde Interemm 
dit voorjaar voor het interieur, met op 
maat gemaakte tafels en wandkasten, 
MijnOfficeXpert zorgde voor de bureaus, 
Hardeman projectstoffering voor de 
vloerbedekking en raambekleding, 
De Reclamesticker voor een prachtige 

illustratie op de wand naast de trap en 
Luimes AV voor nieuwe audiovisuele 
apparatuur.

Kees: ,,Dit willen we nog veel meer 
stimuleren. Ik zeg wel eens tegen leden 
die binnen de BCF wel meer zaken zouden 
willen doen; bel gewoon eens een paar 
leden. Maak contact. Plan een bezoek. We 
zijn een laagdrempelige netwerkclub. Dat 
concept is gewoon goed. Als het je past, 
mag je daar best meer gebruik van maken.’’
Dat dat concept goed is bewijst wel 
het feit dat de BCF, twintig jaar na de 

oprichting, officieel op 13 augustus 2002, 
nog steeds een stabiele factor is in de 
voetbalvereniging. Het bestuur van de 
BCF gaat dit seizoen, samen met de 
enthousiaste leden, enthousiast de basis 
leggen voor nog eens twintig jaar Business 
Club Flevo Boys.

Het BCF-bestuur: vl.n.r: Stephan Wiersma, Kees de Munnik, Peter Jellema, Dineke Hofstra, Nico Buikema en John van Beek.
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Lange Nering 54 

Emmeloord 

Ransuil 58, Urk 

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

Voordeel scoren en toch de beste service?

Uw partner in
tuinontwerp, tuinaanleg, 

tuinonderhoud en buitenverblijven. 
Ook voor bedrijven.

0527 - 27 1088 • www.hoveniersbedrijfhendrickx.nl
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Bijna dagelijks gaan er appjes richting 
de staf en de spelersgroep. Elke 
donderdagavond is leider Gerard 
Gerbranda (60) tijdens en na de training 
aanwezig om zaken te regelen. En elke 
zaterdag trekt hij met zijn team de wijde 
voetbalwereld in. Leider zijn van Flevo 
Boys 1 is een tijdrovende vrijwilligersklus. 
Wat hij precies doet? ,,Alles regelen wat 
niet met voetbal te maken heeft’’, geeft 
Gerard in één zin aan.

Als jochie voetbalde Gerard vooral met 
zijn buurtgenoten op het veld aan de 
Botterstraat. Keepen deed hij het liefste.  
Maar ondanks het feit dat zijn broers wel 
bij Flevo Boys gingen voetballen, koos 
Gerard voor basketbalvereniging Ceres. 
,,Ik speelde of keek dan vrijdagavond 
basketbal, maar ging op zaterdag wel bij 
Flevo Boys 1 kijken. Een lange tijd samen 
met Jan Quack en Jan Willem Maring, op 
hun vaste plekje.’’

Gerard Gerbranda

Regelt alles wat 
niet met voetbal 
te maken heeft

Gerard Gerbranda, leider Flevo Boys 1

Toen zoon Matthijs ging voetballen bij 
Flevo Boys raakte Gerard intensiever bij 
onze mooie club betrokken. ,,Ik ben vele 
jaren leider geweest van het team van 
Matthijs. Ik heb ervan genoten.’’ Later ging 
ook zoon Jurre bij Flevo Boys voetballen. 
Een aantal jaren was Gerard voorzitter van 
onze club. Sinds 2014 is Gerard leider van 
Flevo Boys 1. ,,En ik heb er nooit spijt van 
gehad’’, stelt hij beslist. ,,De sfeer in het 
eerste is heel bijzonder. De voetbalpassie 
van de jongens, de humor in de groep, de 
intense vreugde na een overwinning, de 
enorme teleurstelling na een nederlaag; 
het is heel speciaal om dat met een hechte 
groep te beleven.’’

Want een hechte groep is Flevo Boys 1. 
,,De staf en de jongens komen niet bij 
mij over de vloer, maar ze voelen als 
voetbalvrienden die het sportieve lief 
en leed met elkaar delen.’’ En soms nog 
meer dan het sportieve. ,,Nadat er bij mij 
prostaatkanker was geconstateerd, kreeg ik 
van de groep hele lieve, zorgzame reacties. 
Dat deed me geweldig goed. Ze hebben 
vaak wel een grote mond, die jonge knapen, 
maar de meesten hebben een klein hartje 
hoor. Die persoonlijke contacten vind ik 
mooi. Aan spanningen heb ik een hekel. Die 
heb je in een groep natuurlijk altijd, maar ik 
probeer er dan voor te zorgen dat mensen 
met elkaar gaan praten. Mede vanwege dat 
soort acties noemen sommige spelers me 
ook wel eens een voetbalvader.’’

De goede sfeer in Flevo Boys 1 geeft Gerard 
elk jaar weer energie om door te gaan als 
leider. ,,Ik heb er wel eens over gedacht 
om te stoppen hoor. Het is intensief werk 
en je maakt ook minder leuke jaren mee. 
Maar dit vrijwilligerswerk is ook voor mij 
zelf een uitlaatklep van mijn dagelijkse 
beslommeringen. Ik heb weer zin in een 
nieuw seizoen!’’
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Roelof Strikwerda, 
als rechtsachter een 
vaste waarde

Ook spelers van buiten de polder worden clubjongens
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Roelof Strikwerda, 
als rechtsachter een 
vaste waarde

Roelof begon met voetballen in 
Scharnegoutum, een dorpje bij Sneek, en 
stapte in de D-pupillen over naar ONS in 
Sneek. Het makkelijke scorende spitsje 
werd ook uitgenodigd voor de selectie 
van JPN en trainingen bij SC Heerenveen. 
De Sneker deed het zo goed dat hij 
mocht overstappen naar de C-jeugd van 
de profclub. ,,Daar was de concurrentie 
natuurlijk groot’’, weet Roelof nog goed. 
,,Ik belandde in de B’s op het middenveld, 
in de A’s achterin en was uiteindelijk niet 
goed genoeg voor een contract. Ik kijk wel 
met plezier op die periode terug.’’
De terugkeer naar ONS, ook de club van 
zijn familie, was logisch. ONS was destijds 
een topclub in het zaterdagvoetbal. ,,We 
hadden een ijzersterke selectie, met onder 
anderen ex-profs als Chris de Wagt en 
Sandor van der Heide. Ik speelde als jonge 
speler toch regelmatig in de basis, maar 
toen na het  faillissement van WKE ook 
nog Yumé Ramos en Angelo Zimmerman 
overkwamen belandde ik te vaak op de 
bank. Ik vond het tijd om weg te gaan.’’ 

Onrustig
Flevo Boys werd in de zomer van 2016 
zijn nieuwe club, maar ook daar was 
het aanvankelijk onrustig. ,,We hadden 
veel nieuwe spelers en het duurde lang 
voordat we een team waren. Ondanks 
het feit dat we de laatste periodetitel 
wonnen, degradeerden we. Een dieptepunt 
natuurlijk. Maar ook een leermoment. 
Als team reageerden we goed op de 
degradatie. Een jaar later promoveerden we 
na een prachtig seizoen in de eerste klasse 
en wonnen we de bekerfinale van Urk. 
Absolute hoogtepunten.’’

Een hoogtepunt voor Roelof was ook de 
ontmoeting met Noa Mesu, toen speelster 
van Flevo Boys dames 1. Inmiddels is Noa 
zijn vriendin en wonen ze samen in Sneek. 
Noa is dit jaar afgestudeerd als juriste, 
Roelof werkt voor de Triple i Sourcing 
Group, die de inkoop verzorgt voor grote 
ondernemingen, van energie tot en met 
kleding, van kantoorartikelen tot en met 
producten voor de keuken. 

Inmiddels is hij een afdeling begonnen die 
hetzelfde werk doet, maar dan voor het 
MKB. Ook enkele leden van de BCF heeft hij 
inmiddels als klant.

Rechtsachter
De rechtsbenige Roelof speelde zijn 
wedstrijden vooral als linksachter. 
Arnoud Post was de onbetwiste man 
aan de rechterkant van de verdediging. 
De Fries deed het verdedigend prima, 
maar opbouwend bleef het lastig als 
rechtsbenige. Na het vertrek van Arnoud 
naar VENO, is Roelof nu een vaste waarde 
als rechtsback. Zeer constant, verdedigend 
ijzersterk, maar ook opbouwend belangrijk. 
Met de voorzetten van Roelof wist de 
kopsterke Yumé Ramos wel raad. 

Inmiddels is Roelof, 27 jaar oud, één van de 
routiniers in de selectie. Hij wil zich ook wat 
meer laten gelden. 

,,We moeten constanter presteren. Het 
afgelopen seizoen wonnen we van toppers, 
maar verloren we van de ondersten. Dat 
was puur een mentale kwestie. Je mag 
geen vier scoren als je het in je hebt om een 
acht te halen. Ook niet als de tegenstander 
irritant speelt. Een zes mag een keer, maar 
geen onvoldoende. We moeten elkaar daar 
op een volwassen manier over aanspreken 
en daar ga ik zeker mijn bijdrage aan 
leveren.’’

Met een constanter presterend team 
hoopt Roelof op een plaats bij de top 
vijf. ,,Voorspellen is lastig, maar je moet 
ambitieus zijn vind ik. De trainers hoeven 
niet veel nieuwe spelers in te passen. Dat 
kan een voordeel zijn. We zullen de goals 
en winnaarsmentaliteit van Ramos missen, 
maar Gerben Visser heeft bewezen ook 
makkelijk te kunnen scoren.’’

Pompeblêdsje 
Opnieuw is een aantal nieuwkomers 
afkomstig uit Friesland. De lijst van Friese 
jongens die het goed bij Flevo Boys deden 
en doen is inmiddels indrukwekkend 
lang. De supporters van Flevo Boys 
bewaren de laatste tien, vijftien jaar goede 
herinneringen aan spelers als Pieter Westra, 
Hessel Altenburg, Matthijs Eppinga, 
Jacob de Vries, Marco van der Heide, Arjen 
Postma, Ivar Span, Lars Klijnstra, Frits 
Dantuma en dus ook Roelof Strikwerda. 
,,De nuchtere Friese mentaliteit en de doe 
maar gewoon-poldermentaliteit matcht 
wel’’, concludeert Roelof. Het wordt bijna 
tijd voor een klein pompeblêdsje in het logo 
van Flevo Boys… 

Jaarlijks portretteren we in de presentatiegids een clubjongen die een 

vaste waarde in het eerste geworden is. In deze uitgave valt de eer te 

beurt aan een Friese voetballer, Roelof Strikwerda. Ook spelers van 

buiten kunnen clubjongens worden…

‘We moeten 
constanter 
presteren’
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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

WWW.FYSIOTHERAPIEBAKKER.NL

Fysiotherapie Bakker is al meer dan 30 jaar 

de specialist op het gebied van bewegen. 

Ons team beschikt over tal van specialisaties. 

Wij bieden professionele begeleiding op het 

gebied van (topsport) revalidatie en preventie. 

Daarnaast werken wij nauw samen met 

medisch specialisten, waardoor adequate en 

effectieve zorg geleverd kan worden.

 · FYSIOTHERAPIE

 · MANUELE THERAPIE

 · BEDRIJFSFYSIOTHERAPIE

 · SPORTFYSIOTHERAPIE

 · SHOCKWAVE

 · ECHOGRAFIE

 · ONCOLOGIE FYSIOTHERAPIE

 · LONG- EN 

LUCHTWEG 

PROBLEMATIEK 

(COPD/ COVID-19)

 · OEDEEMTHERAPIE 

 · HANDTHERAPIE 

ZORG OP MAAT, VOOR DE 

PARTICULIERE EN ZAKELIJKE MARKT

De ID. Buzz
Een eerbetoon aan een icoon

Met de Volkswagen ID. Buzz brengt Volkswagen een icoon terug naar de toekomst. 
Zijn stylingselementen verwijzen naar de legendarische T1-bus. 
Uitgerust met de nieuwste technieken is de ID. Buzz het beste van twee werelden.

Wil je de nieuwe ID. Buzz zelf beleven? Laat je verrassen door zijn ruimte en 
comfort. Pouw en XLLease stellen het toekomstige icoon graag aan je voor.  
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Wedstrijdprogramma 2022-2023
EERSTE PERIODE

Wedstrijddag 1, 27 augustus
AZSV - VV Berkum 
VV Eemdijk – DETO
Flevo Boys - Ajax
SC Genemuiden – Apeldoorn CSV
d’Olde Veste ‘54 – VV DHSC
SDV Barneveld - SV Huizen
WV-HEDW -  HZVV
VV Buitenpost - AVV Swift

Wedstrijddag 2, 3 september
VV DHSC - Flevo Boys
AVV Swift - SC Genemuiden
HZVV - d’Olde Veste ‘54
SV Huizen - WV-HEDW
DETO - SDV Barneveld
VV Berkum - VV Buitenpost
Apeldoorn CSV - VV Eemdijk
Ajax - AZSV

Wedstrijddag 3, 10 september
VV Buitenpost - AZSV
VV DHSC - Ajax
VV Eemdijk - AVV Swift
Flevo Boys - HZVV
SC Genemuiden - VV Berkum
d’Olde Veste ‘54 - SV Huizen
SDV Barneveld - Apeldoorn CSV
WV-HEDW - DETO

Wedstrijddag 4, 17 september
DETO - d’Olde Veste ‘54
AVV Swift - SDV Barneveld
HZVV - VV DHSC
SV Huizen - Flevo Boys
VV Berkum - VV Eemdijk
AZSV - SC Genemuiden
Apeldoorn CSV - WV-HEDW
Ajax - VV Buitenpost

Wedstrijddag 5, 24 september
VV DHSC - SV Huizen
VV Eemdijk - AZSV
Flevo Boys - DETO
SC Genemuiden - VV Buitenpost
HZVV - Ajax
d’Olde Veste ‘54 - Apeldoorn CSV
SDV Barneveld - VV Berkum
WV-HEDW - AVV Swift

Wedstrijddag 6, 1 oktober
DETO - VV DHSC
AVV Swift - d’Olde Veste ‘54
SV Huizen - HZVV
VV Berkum - WV-HEDW
VV Buitenpost - VV Eemdijk
AZSV - SDV Barneveld
Apeldoorn CSV - Flevo Boys
Ajax - SC Genemuiden

Wedstrijddag 7, 8 oktober
VV DHSC - Apeldoorn CSV
VV Eemdijk - SC Genemuiden
Flevo Boys - AVV Swift
SV Huizen - Ajax
HZVV - DETO
d’Olde Veste ‘54 - VV Berkum
SDV Barneveld - VV Buitenpost
WV-HEDW - AZSV

Wedstrijddag 8, 15 oktober
VV Buitenpost - WV-HEDW
AVV Swift - VV DHSC
SC Genemuiden - SDV Barneveld
DETO - SV Huizen
VV Berkum - Flevo Boys
AZSV - d’Olde Veste ‘54
Apeldoorn CSV - HZVV
Ajax - VV Eemdijk

Wedstrijddag 9, 29 oktober
DETO - Ajax
VV DHSC - VV Berkum
Flevo Boys - AZSV
SV Huizen - Apeldoorn CSV
HZVV - AVV Swift
d’Olde Veste ‘54 - VV Buitenpost
SDV Barneveld - VV Eemdijk
WV-HEDW - SC Genemuiden

Wedstrijddag 10, 5 november
VV Eemdijk - WV-HEDW
AVV Swift - SV Huizen
SC Genemuiden - d’Olde Veste ‘54
VV Berkum - HZVV
VV Buitenpost - Flevo Boys
AZSV - VV DHSC
Apeldoorn CSV - DETO
Ajax - SDV Barneveld

TWEEDE PERIODE

Wedstrijddag 11, 12 november 
Apeldoorn CSV - Ajax
DETO - AVV Swift
VV DHSC - VV Buitenpost
Flevo Boys - SC Genemuiden
SV Huizen - VV Berkum
HZVV - AZSV
d’Olde Veste ‘54 - VV Eemdijk
WV-HEDW - SDV Barneveld

Wedstrijddag 12, 19 november
SC Genemuiden - VV DHSC
AVV Swift - Apeldoorn CSV
SDV Barneveld - d’Olde Veste ‘54
VV Buitenpost - HZVV
VV Eemdijk - Flevo Boys
VV Berkum - DETO
AZSV - SV Huizen
Ajax - WV-HEDW

Wedstrijddag 13, 26 november
Apeldoorn CSV - VV Berkum
DETO - AZSV
VV DHSC - VV Eemdijk
Flevo Boys - SDV Barneveld
SV Huizen - VV Buitenpost
HZVV - SC Genemuiden
d’Olde Veste ‘54 - WV-HEDW
AVV Swift - Ajax

Wedstrijddag 14, 3 december
d’Olde Veste ‘54 - Ajax
WV-HEDW - Flevo Boys
SDV Barneveld - VV DHSC
VV Eemdijk - HZVV
SC Genemuiden - SV Huizen
VV Buitenpost - DETO
VV Berkum - AVV Swift
AZSV - Apeldoorn CSV

Wedstrijddag 15, 10 december
Ajax - VV Berkum
Apeldoorn CSV - VV Buitenpost
DETO - SC Genemuiden
VV DHSC - WV-HEDW
Flevo Boys - d’Olde Veste ‘54
SV Huizen - VV Eemdijk
HZVV - SDV Barneveld
AVV Swift - AZSV

Wedstrijddag 16, 21 januari
SV Huizen - SDV Barneveld
AVV Swift - VV Buitenpost
HZVV - WV-HEDW
Ajax - Flevo Boys
VV DHSC - d’Olde Veste ‘54
VV Berkum - AZSV
Apeldoorn CSV - SC Genemuiden
DETO - VV Eemdijk

Wedstrijddag 17, 28 januari
SC Genemuiden - AVV Swift
SDV Barneveld - DETO
d’Olde Veste ‘54 - HZVV
WV-HEDW - SV Huizen
Flevo Boys - VV DHSC
VV Eemdijk - Apeldoorn CSV
VV Buitenpost - VV Berkum
AZSV - Ajax 

Wedstrijddag 18, 4 februari
Ajax - VV DHSC
Apeldoorn CSV - SDV Barneveld
AZSV - VV Buitenpost
VV Berkum - SC Genemuiden
DETO - WV-HEDW
SV Huizen - d’Olde Veste ‘54
HZVV - Flevo Boys
AVV Swift - VV Eemdijk

Wedstrijddag 19, 11 februari
SC Genemuiden - AZSV
SDV Barneveld - AVV Swift
d’Olde Veste ‘54 - DETO
WV-HEDW - Apeldoorn CSV
Flevo Boys - SV Huizen
VV Eemdijk - VV Berkum
VV DHSC - HZVV
VV Buitenpost - Ajax

Wedstrijddag 20, 25 februari
Ajax - HZVV
Apeldoorn CSV - d’Olde Veste ‘54
AZSV - VV Eemdijk
VV Berkum - SDV Barneveld
VV Buitenpost - SC Genemuiden
DETO - Flevo Boys
SV Huizen - VV DHSC
AVV Swift - WV-HEDW

DERDE PERIODE

Wedstrijddag 21, 4 maart
WV-HEDW - VV Berkum
SDV Barneveld - AZSV
d’Olde Veste ‘54 - AVV Swift
SC Genemuiden - Ajax
HZVV - SV Huizen
Flevo Boys - Apeldoorn CSV
VV Eemdijk - VV Buitenpost
VV DHSC - DETO

Wedstrijddag 22, 11 maart
Ajax - SV Huizen
Apeldoorn CSV - VV DHSC
AZSV - WV-HEDW
VV Berkum - d’Olde Veste ‘54
VV Buitenpost - SDV Barneveld
DETO - HZVV
SC Genemuiden - VV Eemdijk
AVV Swift - Flevo Boys

Wedstrijddag 23, 25 maart
WV-HEDW - VV Buitenpost
HZVV - Apeldoorn CSV
d’Olde Veste ‘54 - AZSV
SDV Barneveld - SC Genemuiden
SV Huizen - DETO
VV DHSC - AVV Swift
Flevo Boys - VV Berkum
VV Eemdijk - Ajax

Wedstrijddag 24, 1 april
Apeldoorn CSV - SV Huizen
AZSV - Flevo Boys
VV Berkum - VV DHSC
VV Buitenpost - d’Olde Veste ‘54
VV Eemdijk - SDV Barneveld
SC Genemuiden - WV-HEDW
AVV Swift - HZVV
Ajax - DETO

Wedstrijddag 25, 15 april
HZVV - VV Berkum
WV-HEDW - VV Eemdijk
SDV Barneveld - Ajax
d’Olde Veste ‘54 - SC Genemuiden
Flevo Boys - VV Buitenpost
VV DHSC - AZSV
DETO - Apeldoorn CSV
SV Huizen - AVV Swift

Wedstrijddag 26, 22 april
Ajax - Apeldoorn CSV
AZSV - HZVV
VV Berkum - SV Huizen
VV Buitenpost - VV DHSC
VV Eemdijk - d’Olde Veste ‘54
SC Genemuiden - Flevo Boys
SDV Barneveld - WV-HEDW
AVV Swift - DETO

Wedstrijddag 27, 6 mei
HZVV - VV Buitenpost
WV-HEDW - Ajax
d’Olde Veste ‘54 - SDV Barneveld
VV DHSC - SC Genemuiden
SV Huizen - AZSV
DETO - VV Berkum
Apeldoorn CSV - AVV Swift
Flevo Boys - VV Eemdijk

Wedstrijddag 28, 13 mei
Ajax - AVV Swift
AZSV - DETO
VV Berkum - Apeldoorn CSV
VV Buitenpost - SV Huizen
VV Eemdijk - VV DHSC
SC Genemuiden - HZVV
SDV Barneveld - Flevo Boys
WV-HEDW - d’Olde Veste ‘54

Wedstrijddag 29, 20 mei
SV Huizen - SC Genemuiden
AVV Swift - VV Berkum
HZVV - VV Eemdijk
DETO - VV Buitenpost
Flevo Boys - WV-HEDW
VV DHSC - SDV Barneveld
Apeldoorn CSV - AZSV
Ajax - d’Olde Veste ‘54

Wedstrijddag 30, 27 mei
AZSV - AVV Swift
VV Berkum - Ajax
VV Buitenpost - Apeldoorn CSV
VV Eemdijk - SV Huizen
SC Genemuiden - DETO
d’Olde Veste ‘54 - Flevo Boys
SDV Barneveld - HZVV
WV-HEDW - VV DHSC
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Installatiewerk

Autoschade Bennie Jansen is nu
Autoschade Boekhorst Bennie JansenAutoschade Boekhorst Bennie Jansen

Landbouwkade 12 • EmmeloordEmmeloord

Autoschade? Ga naar boekhorst.nl
of bel 0527 615 6360527 615 636       
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EEN GOEDE 
STRATEGIE IS NODIG 
OM TE KUNNEN SCOREN

strategie | design | development & optimalisatie | signing
Ecopark 63 Emmeloord

Advertorial

Interemm: van idee tot en met 
een perfecte uitvoering 
Van idee tot en met een perfecte 
uitvoering. Dat is de kracht van 
interieurbouwer Interemm. Eigenaar 
André Mulder geniet, samen met zijn 
vijftien medewerkers, elke dag van wat 
hij voor zijn klanten kan betekenen. ,,Dat 
enthousiasme voor ons werk; dat vinden 
klanten mooi. Naast ons vakmanschap en 
onze creativiteit natuurlijk.’’

De opdrachtgevers komen uit heel het 
land. Ze willen graag een nieuwe keuken 
in hun woning, of een nieuw kantoor in 
hun onderneming, of een compleet ander 
interieur in hun horecagelegenheid. De 
creatieve ideeën komen van praktijkman 
André, hij ontwerpt al meer dan twintig jaar 
mooie interieurs, van zijn interieurarchitect 
Esther Lammerink en uit het team. De 

schetsen en presentaties gaan van tekening 
naar de nieuwste 3D-visualisatietechnieken. 
Om groei te huisvesten heeft André Mulder 
bijna 500 vierkante meter bedrijfsruimte 
bij laten bouwen. Dat alles voor meer 
werkruimte en een betere logistiek. Dat 
groter worden gaat niet ten koste van de 
laagdrempelige en persoonlijke cultuur 
van Interemm en de altijd aanwezige focus 
op kwaliteit. ,,Een doel van ons is om van 
Interemm een landelijk bekend merk te 
maken. We zijn goed op weg. Tegelijkertijd 
wil ik ook dat goede gevoel  behouden van 
onze kleinschalige jaren.’’

André Mulder, en ook zijn vrouw en 
mede-eigenaar Angelique, zijn al vele jaren 
sponsor van Flevo Boys. Het gaat ze om 
het ondersteunen van een grote en voor de 

samenleving belangrijke voetbalclub, om 
gezelligheid in de businessclub en ook om 
vriendschappen. Met diverse ondernemers 
uit de BCF zijn André en Angelique bevriend. 
Voor hen is Flevo Boys meer dan voetbal en 
ook meer dan het bedrijf.

www.interemm.nl 
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Coen Hommema
Middenvelder (15-03-2003)

1e jaar A-selectie

Bas Bakker
Verdediger (31-08-2000)

4e jaar A-selectie

Aron Kleefstra  
Verdediger (18-07-1999)

3e jaar A-selectie 

Spelersgroep

FLEVO BOYS
2022-2023

Aran Nijboer
Middenvelder (29-01-1990)

13e jaar A-selectie

Frits Dantuma 
Verdediger (03-08-1992)

3e jaar A-selectie

Gerben Visser
Aanvaller (19-09-1990)

1e jaar A-selectie

Giedo de Weert
Aanvaller (16-01-1996)

2e jaar A-selectie

Ivar Span
Middenvelder (09-06-1996)

6e jaar A-selectie

Jelle Brands 
Middenvelder (21-12-2003)

1e jaar A-selectie

Johan Tiems
Aanvaller (01-09-1997)

5e jaar A-selectie

Marc Reussing
Verdediger (03-04-1996)

5e jaar A-selectie

Marco Vincente
Keeper (13-07-1999)

1e jaar A-selectie

Matyas van Zorge 
Keeper (10-05-2002)

3e jaar A-selectie

Robin Zuidema 
Aanvaller (27-11-1995)

3e jaar A-selectie

Roelof Strikwerda
Verdediger (29-11-1994)

7e jaar A-selectie

Ron Janzen 
Verdediger (05-01-1994)

3e jaar A-selectie



2727

FLEVO BOYS
2022-2023

Thom Bos
Verdediger (20-04-2003)

1e jaar A-selectie

Thomas Potters 
Middenvelder (28-02-2002)

2e jaar A-selectie

Yander Zandbergen 
Middenvelder (07-03-1995)

3e jaar A-selectie

Winand Quartel
Keeper (13-02-1999)

2e jaar A-selectie 

Said Hassan 
Middenvelder (01-06-1992)

3e jaar A-selectie

Timon Rorije
Aanvaller (10-07-1990)

14e jaar A-selectie

Willem Huizing
Verdediger (01-02-1995)

1e jaar A-selectie

Henk Boer
Keeperstrainer

Johan van Slooten
Verzorger

Thomas Hoeksema
Materiaalman

Henk Buimer 
Assistent trainer

Arjen Postma 
Hoofdtrainer

Staf en begeleiding

Jeroen de Groot
Fysiotherapeut

Gerard Gerbranda
Leider
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Van links naar rechts: Johan van Slooten, verzorging, Thomas Hoeksema, materialen, Gerard Gerbranda, teamleider, Robin Zuidema, Saïd Hassan, Frits Dantuma, Johan Tiems, Bas Bakker, Willem Huizing, Roelof Strikwerda, Aran Nijboer, Yander Zandbergen, Ron Janzen, 
Marco Bismeyer Vicente, Matyas van Zorge, Winand Quartel, Marc Reussing, Aron Kleefstra, Timon Rorije, Thom Bos, Giedo de Weerd, Gerben Visser, Thomas Potters, Jelle Brands, Coen Hommema, Ivar Span, Henk Buimer, assistent-trainer, Arjen Postma, trainer, Henk 

Boer, keeper trainer, Jeroen de Groot, fysiotherapie.

Deze pagina wordt u aangeboden door Strikt Uitzendbureau en ScholopUrk, de twee shirtsponsors van Flevo Boys 

FLEVO BOYS
2022-2023
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Van links naar rechts: Johan van Slooten, verzorging, Thomas Hoeksema, materialen, Gerard Gerbranda, teamleider, Robin Zuidema, Saïd Hassan, Frits Dantuma, Johan Tiems, Bas Bakker, Willem Huizing, Roelof Strikwerda, Aran Nijboer, Yander Zandbergen, Ron Janzen, 
Marco Bismeyer Vicente, Matyas van Zorge, Winand Quartel, Marc Reussing, Aron Kleefstra, Timon Rorije, Thom Bos, Giedo de Weerd, Gerben Visser, Thomas Potters, Jelle Brands, Coen Hommema, Ivar Span, Henk Buimer, assistent-trainer, Arjen Postma, trainer, Henk 

Boer, keeper trainer, Jeroen de Groot, fysiotherapie.

Deze pagina wordt u aangeboden door Strikt Uitzendbureau en ScholopUrk, de twee shirtsponsors van Flevo Boys 

FLEVO BOYS
2022-2023
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BRENG JIJ BOUW EN TECHNOLOGIE BIJ ELKAAR?

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 het Young 
professional program, waarin we je opleiden tot een functie die bij joú 
past. Bijvoorbeeld als IT consultant, customer success medewerker, of 
applicatiespecialist. 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
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Advertorial

De Coöperatieve Rabobank 

Rabobank steunt lokaal 
verenigingen en stichtingen

Staalbouw Nagelhout 
Bakhuizen B.V.

Flevo Boys is het uithangbord voor de 
Noordoostpolder op voetbalgebied. 
Rabobank gelooft in de kracht van clubs, 
stichtingen en verenigingen. Ze maken 
de leden, buurt en de lokale samenleving 
sterker. Dat moeten we niet alleen 
koesteren maar ook steunen. Daarom 
ondersteunt Rabobank Flevo Boys. Met 
kennis, geld en haar netwerk. 

Rabobank wil een bijdrage leveren aan een 
duurzaam en leefbaar Noordoostpolder. 
Een gezond verenigingsleven is hier 
een belangrijk onderdeel van. De bank 
investeert daarom jaarlijks een deel van 
haar coöperatief dividend om de regio 
te versterken. Dit doet zij o.a. via de 
jaarlijkse Rabo ClubSupport, de Rabo 
Verenigingsondersteuning en het lokale 
coöperatiefonds.  

Verenigen is dé manier om iets voor elkaar 
te krijgen, iets van de grond te krijgen, te 
groeien, zaken in beweging te krijgen. 
Verenig je dus. De Rabobank helpt daarbij. 
Weten hoe? Kijk op www.rabobank.nl/
clubsupport.

,,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 zo’n vereniging te ondersteunen.’’ Dat 
zegt Henderikus Oostra, voorzitter van 
Flevo Boys, woonachtig in Emmeloord, 
directeur van Staalbouw Nagelhout 
Bakhuizen B.V., als hem wordt gevraagd 
waarom zijn onderneming Flevo Boys 
sponsort.

Doordeweeks geeft Henderikus leiding 
aan zijn bedrijf, gespecialiseerd in de 
ontwikkeling, productie en montage 
van complexe, middelzware en zware 
staalconstructies voor de utiliteitsbouw, 
procesindustrie, turnkey projecten, 
woningbouw, etc.  De engineering vindt 
plaats in eigen beheer, waarbij gebruik 
wordt gemaakt van de meest actuele 
3D-tekenpakketten. 

Dagelijks is er oog voor kwaliteit, innovatie 
en duurzaamheid. Lopende aansprekende 
projecten zijn onder meer WTC Tower Ten in 
Amsterdam, Brede School te Diemen en de 
Cooltoren in Rotterdam.

Hoewel het voorzitterschap ook veel 
verantwoordelijkheid met zich meebrengen, 
kan Henderikus zich naast zijn werk prima 
ontspannen op Sportpark De Erven. 
Diverse avonden en zeker elke zaterdag 
zien we hem bij Flevo Boys langs het 
veld, in de bestuurskamer, in de kantine 
en in de businessclub. Hij geniet van het 
voetbal, maar ook van de sociale contacten, 
in de kantine, naast het veld en in de 
businessclub. 

Met een verbouwing heeft de directeur-
eigenaar van SNB zijn bedrijf dit voorjaar 
nog beter voorbereid op de toekomst. 
Sponsors van Flevo Boys hebben, ieder op 
hun eigen terrein, een bijdrage geleverd aan 
deze modernisering. 

De toekomst van SNB Staalbouw ziet 
Henderikus met vertrouwen tegemoet. ,,We 
hebben onze orderportefeuille goed gevuld, 
al hebben we nu wel te maken met uitstel 
van diverse projecten. Dat is onder meer het 
gevolg van hoge staalprijzen en onzekerheid 
over de levering van materialen. Maar feit 
blijft dat er in Nederland nog veel moet 
worden gebouwd in de komende decennia 
en daarin zullen wij met onze specifieke 
deskundigheid een rol in blijven spelen.’’ 

www.staalbouwnagelhout.nl
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Adres Verlengde Gildenweg 17 , Emmeloord

Internet www.interemm.nl

Bedrijfsinterieurbouw Interieur bij u thuis Interieur ontwerp

Voor alles buiten of om het veld 

één adres

K l i f w e g  3 ,  8 3 2 1  E H  U r k    |    T e l e f o o n :  0 5 2 7  –  6 8  1 3  0 4    |    i n f o @ b r o m o d e . n l    |    w w w. b r o m o d e . n l
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Meisjesvoetbal 
bloeit bij 
Flevo Boys

Trainer Ralf Dikkerboom geniet van vorderingen MO13-2

BCF schenkt materialen
Christine en Ria zien dat de belangstelling 
voor het meisjes/vrouwenvoetbal nog 
verder toeneemt. Daar willen ze graag 
goede trainings- en speelomstandigheden 
voor creëren. Dankzij de BCF is er één 
wens al in vervulling gegaan; eigen 
trainingsmateriaal voor de meiden en 
vrouwen, in een eigen afgesloten kast. 
Bij de BCF valt dit onder de noemer 
maatschappelijk doel. Ieder jaar heeft de 
BCF een budget om een maatschappelijk 
doel binnen de vereniging te steunen. 
Afgelopen seizoen dus de meisjes/
vrouwenteams. Zo zijn ook zij zeker van 
goed trainingsmateriaal. De teams en de 
trainers zijn er ontzettend blij mee. 

Ralf Dikkerboom MO13-2
Eén van die trainers is Ralf Dikkerboom, 42 
jaar, een door de wol geverfde jeugdtrainer. 
,,Ik wist al op jonge leeftijd dat ik 
gymdocent wilde worden. Dat is ook gelukt. 
Als junior trainde ik al een pupillenteam bij 
Flevo Boys. Trainen en coachen van jonge 
mensen heb ik altijd leuk gevonden.’’ Zelf 
schopte Ralf het tot Flevo Boys 2, maar hij 
richtte zich al gauw op het trainen. Na het 
trainen van diverse standaardjeugdteams 

bij Flevo Boys en een periode als trainer van 
de jeugd van SC Espel, keerde hij weer terug 
bij zijn oude club.

Vorig voorjaar verraste zijn dochter 
Annelotte, een fanatieke zwemster, hem 
met de opmerking dat ze, samen met een 
groep vriendinnen, wilde gaan voetballen 
bij Flevo Boys. Ralf: ,,Ik wist van mezelf 
dat ik vaak zou gaan kijken en dacht; dan 
kan ik net zo goed dit team trainen en 
coachen. Annelotte had geen bezwaar en 
in overleg met Christine en Ria zijn we na 
de zomer van 2021 als MO13-3 van start 
gegaan, acht tegen acht. Henk Orsel, in 
onderwijsland kennen ze hem als directeur 
van De Floreant in Luttelgeest, werd mijn 
fantastische leider. Zijn dochter Karlijn 
speelt ook in het team.’’

Het werd een bijzonder jaar voor MO13-
3. ‘Spoiler’; ze hebben alle wedstrijden 
verloren... ,,En toch was het een mooi 
jaar’’, vat Ralf samen. ,,Omdat we plezier 
hebben gehad en omdat de meisjes veel 
hebben geleerd. Ze bleven ook allemaal 
fanatiek op de trainingen. Je traint vooral de 
basisvaardigheden en in de wedstrijd leren 
ze wat het spelen op een positie is.’’

Vijf jaar geleden telde Flevo Boys vijf meisjes/vrouwenteams; een MO13 

8-tal, MO13, MO15, MO17 en Vrouwen1. Vijf jaar later hebben we een 

MO11, MO13-3, MO13-2, MO13-1, MO15, MO17, Vrouwen1 én een 30+ 

team. Dat zijn ca. 125 spelende meiden/vrouwen! Het meisjesvoetbal 

bloeit bij Flevo Boys. Ria Bos en Christine Dijkstra-Karman, de vrouwen 

die het meisjes/vrouwenvoetbal in onze club coördineren, denken dat 

die groei en bloei ook te danken is aan de mooie resultaten van het 

Nederlandse vrouwenteam in de afgelopen jaren.

‘Positief blijven en 
benoemen wat wél 
goed gaat’
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Meisjesvoetbal 
bloeit bij 
Flevo Boys

Op alle posities spelen
Ralf heeft zijn meiden op alle posities laten 
spelen. ,,Daar leren ze van. Elke wedstrijd 
moest er ook een ander meisje op doel 
staan. Dat vonden ze niet leuk. Maar daarna 
wisten ze ook waarom een teamgenoot 
soms zoveel ballen doorliet. Keepen is 
hartstikke moeilijk.’’ ,,Verder was het vooral 
positief blijven, benoemen wat wél goed 
gaat. En stimuleren dat ze blijven proberen. 
Bij de meisjes achttallen heb je elk kwartier 
een time out. En elk kwartier gaf ik aan 
dat we weer met 0-0 zouden beginnen. 
Zo bleven ze enthousiast. Het is niet zo 
dat ik niet wil winnen hoor, maar je moet 
realistische verwachtingen hebben.’’

Nieuw seizoen
Een groot deel van MO13-3 gaat door naar 
MO13-2 en wordt aangevuld met een paar 
nieuwe meiden. Annelotte en Karlijn gaan 
ook mee. Ralf en Henk blijven hun trainer 
en leider. Ralf krijgt assistentie van Sofie van 
‘t Ende, speler van vrouwen 1, die zo wat 
trainerservaring opdoet. Aan de begeleiding 
zal het dus niet liggen. 
De uitdaging voor MO13-2 wordt 
hoe dan ook weer groot, want deze 
leeftijdscategorie gaat van een half 
veld naar het spelen op een heel veld (11 
tegen 11). ,,Dat is een enorme overgang’’, 
realiseert de meisjestrainer zich. ,,Ze 
zullen moeten leren wat buitenspel is en 

vooral veel meer moeten lopen. Ik zal mijn 
trainingen daarop aan moeten passen. Daar 
zal ook meer moeten worden gelopen, maar 
dan wel met een bal aan de voet uiteraard.’’ 

Met een jaar ervaring in de benen en met 
een ijzersterke begeleiding moet het dan 
toch mogelijk zijn om de eerste overwinning 
te halen…. ,,Ha, ha, daar ga ik wel van uit’’, 
lacht Ralf. ,,Het zou mooi zijn als ze dat fijne 
gevoel ook eens zouden ervaren.’’

Trainer Ralf Dikkerboom traint zijn meiden met behulp van door de BCF geschonken trainingsmaterialen.
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Christiaan  Hamstra mobiel 06-22 54 75 65indien afwezig bgg. 06-53 33 80 26

HAMSTRASCHROOT
Vollenhove

Ecopark 42 | 8305 BK Emmeloord | T: 0527 - 615 931 | E: emmeloord@hetnotarieel.nl
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Rabobank ondersteunt 
het verenigingsleven 
Rabo ClubSupport, goed voor jouw club & geweldig voor de buurt 
Verenigen is dé manier om iets voor elkaar te krijgen, iets van de grond te krijgen, te groeien, zaken in beweging te krijgen. 
Verenig je dus. De Rabobank helpt daarbij. Weten hoe? Kijk op www.rabobank.nl/clubsupport 

Advertorial

Steigerplank.com bestaat  
20 jaar
Steigerplank.com bestaat op 17 september 
exact twintig jaar. Het bedrijf, dat 
sinds 2015 gevestigd is in Hoogeveen 
(voorheen ook in Emmeloord en 
Veenoord), levert aan vele grote bouw- en 
steigerbouwbedrijven in Nederland. De 
productie van de gekramde steigerplanken 
vindt plaats in in Hoogeveen. Met 10.000 
m² eigen terrein hebben wij het productie- 
en logistieke proces volledig in eigen 
beheer. Dit resulteert in een kwalitatief 
goed product en snelle leveringen.

Daarnaast zijn wij met Haardhout.
com gespecialiseerd in de verkoop van 
ovengedroogd openhaardhout. Wij hebben 
een uitgebreid assortiment en  leveren 
alle soorten haardhout, pellets, en diverse 
soorten briketten en binnenkort ook olijven 
haardhout. 

Haardhout.com levert het haardhout in 
palletboxen en in netzakken. Wij zijn met 
Haardhout.com reeds jaren trotse partner 
van het Nederlands Dames Handbalteam. 
Zie ook bijgaande foto.
Steigerplank.com is al vele  jaren betrokken 
bij Flevo Boys. Wij vinden maatschappelijke 
betrokkenheid bij de plaatselijke 
sportverenigingen belangrijk. Daarnaast 
heeft Flevo Boys een positieve regionale 
uitstraling; iets waar wij trots op zijn en wat 
het gevolg is van al het goede werk van de 
vrijwilligers bij Flevo Boys. 

www.steigerplank.com
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Terwijl Nick zijn pupillen meeneemt naar 
een klein veldje voor een partijtje, en daar 
de spelertjes onder meer uitlegt hoe ze vrij 
moeten lopen, laat Bart zich in een dug out 
zakken. Daar vertelt hij gepassioneerd over 
zijn hobby; trainen en coachen. Bart en Nick 
hebben zelf ook fanatiek gevoetbald. Nick 
speelde in de standaardteams van Flevo 
Boys, maar koos voor het eerste van Creil, in 
het dorp waar hij vandaan komt. Bart heeft 
een aantal jaren in Flevo Boys 1 gespeeld, al 
denkt hij daar met gemengde gevoelens aan 
terug. 

,,Ik was te fanatiek en zat toen niet goed in 
mijn vel. Ik kreeg te veel kaarten.’’
Toen Barts zoon Daley een jaar of vier, 
vijf was wilde hij trainen bij de kabouters 
van Flevo Boys.  Trainer Edo vroeg of Bart 
wilde helpen. ,,Ik was er toch, dus dat deed 
ik maar.’’ Niet veel later besloot Joshua 
Metsemakers ook te gaan voetballen en 
werden Nick en Bart samen trainer, nadat  
Edo was gestopt. Een jaar later trainden ze 
de dertig kinderen van Jo7, maar dat vonden 
ze niet ideaal. Een te grote groep, met te 
veel niveauverschil.

Eigen wijze
Joshua en Daley belandden samen in 
Jo8-1, met hun vaders weer als trainers/
begeleiders. ,,Wij doen dat op onze eigen 
wijze’’, stelt Bart. ,,Mijn broer Henk, die 
professioneel jeugdtrainer is, zegt dat je die 
jochies gewoon vrij moet laten. Maar daar 
zijn Nick en ik het niet mee eens. Als je dat 
doet, krijgen de allerbeste spelers steeds de 
bal en krijgen de anderen te weinig te doen. 
Dat is misschien goed bij een profclub, maar 
niet bij Flevo Boys. 

De pupillen van Bart Brugge (links) en Nick Metsemakers jongleren met de bal.

Relaxed staan de kleine mannen van Jo9-1, zeven, acht jaar oud, op veld 1 in een rondo. Verrassend goed spelen 

ze de bal rond. Aannemen, spelen, aannemen, spelen. De trainers Bart Brugge en Nick Metsemakers, beiden 

hebben een zoon in dit team, kijken tevreden toe. Ze willen de spelertjes plezier bezorgen en beter maken. Dat 

is hun uitdaging.

‘We willen onze jongens 
plezier bezorgen en 
beter maken’

Bart Brugge en Nick Metsemakers, gedreven trainers Jo9-1
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Wij vinden positiespel belangrijk. Wij zetten 
de jongens op een positie, proberen ze 
uit een kluitje te houden en laten ze van 
achteruit opbouwen.’’ 

,,Op die manier win je niet makkelijk’’, 
weet Bart. ,,Als de tegenstander weet dat 
wij zo spelen, zetten ze spelers voorin die 
profiteren van een foute pass. Zo hebben 
we veel tegengoals gekregen. Maar we gaan 
wél zo door. Uit tegen Genemuiden kregen 
Nick en ik de bevestiging dat we goed bezig 
waren. We verloren met 7-5 maar de trainer 
van de tegenpartij, ook een oud-eerste 
elftalspeler, was razend enthousiast over 
onze manier van spelen. Onze jongens 
mogen acties maken hoor, graag zelfs, maar 
ze spelen ook goed over.’’

Samen met Jo9-2
Dit jaar bestaat de groep Jo9-1 uit tien 
jongens: Ammar Alfaraj, Aron Bolks, Daley 
Brugge, Joshua Metsemakers, Dani Smits, 
Dani Willemsen, Dylano N’Gouan, Jerson 
Wespel, Joe Lubbers en Roan bij de Vaate. 
Nick en Bart hebben weer iets nieuws 
bedacht. Bart: ,,Wij laten elke week twee 
van onze jongens meetrainen en meespelen 
met Jo9-2, dat ook door ons wordt getraind. 
Elke week twee andere jongens. Dat doen 
we omdat spelers van Jo9-2 in de toekomst 
een elftal gaan vormen met de jongens 
van Jo9-1. En op deze wijze hebben ze, als 
ze bijvoorbeeld in Jo13-1 spelen, dezelfde 
voetbalopleiding gehad.’’ ,,Extra voordeel 
is’’, vult Nick later aan, ,,is dat we zaterdags 
maar twee wissels hebben, 

in plaats van vier, zoals het afgelopen 
seizoen. Twee wissels is fijner. Iedereen 
komt meer aan voetballen toe en het spel 
wordt minder rommelig.’’

Rommelig is het beslist niet op de training, 
al proberen de jongens tijdens de uitleg 
van de oefening natuurlijk wel de trainers 
te poorten. De pupillen voetballen serieus 
én goed. Ze zijn overduidelijk getalenteerd. 
Roan is zelfs al uitgenodigd om tot aan de 
herfstvakantie één keer per week bij PEC 
Zwolle mee te trainen. Maar er zitten meer 
talentvolle voetballers in deze groep. Het 
onderlinge niveauverschil is niet groot. Hoe 
goed ze worden is niet te voorspellen. Aan 
de gedrevenheid van hun trainers-coaches 
zal het niet liggen. Bart en Nick gaan ervoor.

De pupillen van Bart Brugge (links) en Nick Metsemakers jongleren met de bal.

‘We willen onze jongens 
plezier bezorgen en 
beter maken’
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Vertrouwd 
online maakt 
je thuis zeker
Onze adviseur helpt u graag.

unive.nl/afspraak • 088 18 15 000

maakt 
je thuis zeker

Weten wat 
uw risico’s 

zijn? Maak een 
afspraak.
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Wensink Emmeloord
Platinaweg 1, 8304 BL Emmeloord
www.wensink.nl U vindt ons langs de A6 (afslag 14)

Welkom bij Wensink
Uw autodealer in de regio Emmeloord!

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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Een hecht team, 
met een te 
smalle selectie
Met kunst en vliegwerk wordt er door Flevo Boys 4 voor de 

thuiswedstrijd tegen Balk 3 een selectie van veertien man samen-

gesteld. Ergun Karsli komt voor de gelegenheid over uit het tweede, 

Sander Korte en Bram Drijfhout worden geleend van Jo23. Een leider 

van een lager seniorenteam moet beschikken over veel creativiteit en 

flexibiliteit én over een uitgebreid netwerk in de club... En zo kan er, met 

een aantal licht geblesseerde spelers op het veld, toch verantwoord 

worden gevoetbald.  

Het aantal afwezigen is dus groot. Er zijn 
blessures. Onder andere van Arno Vonk en 
Gert Oving. De laatste pakt deze middag 
daarom de rol als coach op. De vaste 
trainer-coach Michel Willems is thuis druk 
met een verbouwing en slaat een keer over. 
Arjen Spaan is om privé redenen meer bij 
zijn gezin en Harm-Jan Stuiver trekt met 
zijn vrouw en kinderen drie maanden door 
Europa. En dan valt Mark Strookappe nog 
weg omdat hij een uur voor de wedstrijd 
onderuit gaat met zijn fiets. Voor hem geen 
voetbal vanmiddag, maar een bezoek aan 
de eerste hulp. Speler Gerjan Timmerman 
baalt er een beetje van. ,,Maar deze situatie 
is niet representatief voor ons team. De 
eerste vijftien, zestien wedstrijden van het 
seizoen hadden we juist een hoge opkomst.’’ 

Niet hoger
Terwijl Flevo Boys 1 zich op het hoofdveld 
tegen SDCP veilig probeert te spelen, geeft 
scheidsrechter Jongejan op veld 5 het sein 

voor de aftrap. Grensrechter Eltjo Pathuis 
is net op tijd. Speler Arjan Blankesteijn 
haalt opgelucht adem. Hij hoeft niet te 
vlaggen. Er staat deze middag niet veel 
op het spel. Balk 3 is een middenmoter. 
Ons vierde heeft het hele seizoen bovenin 
meegedraaid, maar kan na een nederlaag 
in het voorgaande duel geen kampioen 
meer worden. Een feit dat soepeltjes wordt 
geaccepteerd. ,,Wij spelen nu in de derde 
klasse en dat vinden we prima. We willen 
liever niet hoger voetballen,’’ legt Gert 
Oving uit.

Op het veld zien we beslist geen oude 
mannenvoetbal. Er is dynamiek, er is 
inzet. De conditie van Flevo Boys 4 is heel 
behoorlijk. Het team traint onder leiding 
van Michel Willems een keer per week. Maar 
de passing is slordig en het niveau zeer 
wisselend. Na een leuke passeeractie wordt 
de bal zomaar ingeleverd. In de aanval 
ontbreekt het raffinement. In kansrijke 
posities is de laatste pass niet goed, of is 
het schot niet zuiver en venijnig. 

Het hobbelige veld helpt ook niet mee. 
Amateurvoetballers zijn gewend aan de 
egale kunstgrasvelden, waar de bal niet 
opspringt voordat je ‘m aan wilt nemen. De 
kwaliteiten van oud eerste elftal-spelers 
Harm-Jan Stuiver en Arjen Spaan worden 
natuurlijk ook gemist. Bert Kistemaker weet 
wel te scoren, nadat de Friese keeper zich 
totaal heeft verkeken op een stuiterbal met 
effect in zijn strafschopgebied. Maar het 
fysieke sterke Balk knokt zich weer naar 1-1.

Jong en oud voetbalt met veel plezier

‘In de rust 
wordt de te 
volgen tactiek 
democratisch 
besproken’
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Een hecht team, 
met een te 
smalle selectie

Tactiek
In de rust wordt de te volgen tactiek zeer 
democratisch besproken door de oudere 
spelers, waaronder Bert Kistemaker, Jan 
van Faassen (65 jaar!), Gerjan en Hanri 
Timmerman en leider Gert Oving. Mees 
Kistemaker, de zoon van Bert, en Stephan 
Wiersma, de schoonzoon van Jan van 
Faassen, houden zich stil en laten de 
routiniers het woord doen. Wat beter moet, 
vinden zij, is het veroveren van de ‘tweede 
bal’. Er is teveel ruimte op het middenveld. 
In goed overleg wordt besloten om met drie 
verdedigers te gaan spelen (de tegenstander 
speelt met twee spitsen) en met vier 
middenvelders.

En het werkt! Balk krijgt niet meer de 
gelegenheid om zich ‘onder de druk’ van 
Flevo Boys uit te voetballen. Maar het 
aantal doelrijpe kansen dat wordt gecreëerd 
is minimaal. Jan van Faassen en Gerjan 
Timmerman kunnen de winnende goal 
maken, maar bevestigen het beeld van de 
wedstrijd en raken de bal op het beslissende 
moment verkeerd. 

Dollen in de kleedkamer
Maar na afloop wordt er in de kleedkamer 
al weer gedold. Jan van Faassen kreeg zijn 
speldje voor het veertigjarig lidmaatschap 
van Flevo Boys eerder dan Bert Kistemaker, 
laat hij Bert fijntjes weten. Maar Bert vindt 
Jan geen ‘echte clubman’, omdat die zijn 
voetbalcarrière is begonnen bij DKB uit 
De Krim... Jan van Faassen deelt het leuke 
feit dat hij een week ouder is dan het 
jubilerende Flevo Boys, dat op 1 mei 1957 is 
opgericht.

En dan verplaatst het team zich naar 
de kantine, waar achter een aantal vers 
getapte kannen bier de wedstrijd wordt 
geanalyseerd en over andere zaken wordt 
bijgepraat. Max Pathuis is nog maar 21 jaar, 
maar geeft aan dat hij het prima naar zijn 
zin heeft in dit team met voornamelijk 
(veel) oudere spelers. Hij zegt goed te zijn 
opgevangen.

Gerjan Timmerman vertelt trots dat zijn 
team diverse leuke nevenactiviteiten 
organiseert. Elke zomer wordt er een 
‘trainingskamp’ georganiseerd van enkele 
dagen, meestal op een camping. ,,We 
maken er natuurlijk vooral veel plezier. In 
de winterstop gaan we als het kan een paar 
dagen naar een stad in Europa, waar we 
dan ook een voetbalwedstrijd bezoeken. 
We hebben gewoon een hartstikke leuk 
vriendenteam, waarin andere jongens 
ook makkelijk worden opgenomen en 
geaccepteerd. Maar we moeten de selectie 
wél uitbreiden.’’ 
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“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.

O M D A T  H E T  B E G I N T  B I J  E E N  G O E D E  B A S I S
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vv 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

Algemeen bestuurslid
Rick van den Bos
06 15 28 73 63

Consul 
Nico Liefting
06 51 85 12 79

Bankrelatie vv Flevo Boys 
Rabobank Noordoostpolder-Urk 
IBAN nr. NL26 RABO 0114 2499 70

PR en Communicatie
prencommunicatie@flevoboys.nl

Activiteitencommissie
activiteitencommissie@flevoboys.nl

Club van Honderd
Jelle van Veen (voorzitter)
06 28 94 88 11
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 
Kees de Munnik
06 14 89 08 02
voorzitter@businessclubflevoboys.nl

Secretaris BCF 
Dineke Hofstra
06 53 67 68 51
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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Besef je eigenlijk wel hoe mooi jullie 
Noordoostpolder is? Elke keer als je vanaf 
de Ketelbrug dé polder induikt, sta je weer 
versteld van haar schoonheid. Maar ja… om 
dat moment te beleven, moet je wel eerst 
naar de overkant komen. Wij zeggen daarom: 
welkom in Dronten, welkom bij KWOOT. Laat 
je verwennen met het lekkerste bakkie koffie, 
verwonder je over onze passie voor het vak, 
het plezier dat we samen met jou maken. 
En ga daarna met een goed gevoel weer de 
Ketelbrug over. Da’s pas genieten.

www.kwoot.nl strategie - concept - ontwerp - tekst - fotografie - video - webinar studio

Kom 
over 
de 
brug

KWOOT-2505.indd   1KWOOT-2505.indd   1 02-09-2022   13:0702-09-2022   13:07
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Advertorial

Dat kunnen ook vragen over hun 
hypotheek zijn, want sinds dit jaar is 
Univé onafhankelijk hypotheekadvieseur. 
Dat onafhankelijke houdt in dat Unive 
kan shoppen bij diverse aanbieders en zo 
de meest passende hypotheek vindt. De 
verzekeraar werkt samen met Vereniging 
Eigen Huis. Als je een hypotheek bij Univé 
afsluit, word je gratis lid van Vereniging 
Eigen Huis én kom je in aanmerking voor 
gereduceerde tarieven.

,,Het mooie’’, stelt Frank de Vries, ,,is dat 
we hypotheekadvies kunnen combineren 
met onze woonverzekeringen. De klant kan 
op één adres al zijn woonzaken regelen, 
perfect op elkaar afgestemd, met kortingen. 
Overigens zien we in Nederland steeds 
meer heftige stormen die voor aanzienlijke 
schade aan woningen zorgen. Ik adviseer 
iedereen dan ook om de woonverzekeringen 

goed na te kijken en bij twijfel contact met 
ons op te nemen. Voor onze voel-je-altijd-
thuis-check.’’ 

Cyberhelpdesk
Als betrokken verzekeraar weet Univé dat 
een groeiende groep klanten getroffen 
wordt door cybercriminaliteit. Frank 
de Vries: ,,Wij bieden concrete hulp in 
de vorm van onze Cyberhelpdesk. De 
contactgegevens staan op onze site en 
in deze uitgave. En als er dan toch een 
keer schade is geleden, dan kan Univé 
die vergoeden via een extra dekking 
op de aansprakelijkheidsverzekering. 
En is de computer onbruikbaar omdat 
een of andere onverlaat daar een virus 
op heeft geïnstalleerd, dan kan de 
schade worden vergoed op basis van de 
inboedelverzekering.’’

Flevo Boys
Net als alle andere voetballiefhebbers 
kijkt Frank weer uit naar de wedstrijden 
van Flevo Boys 1. De geboren en getogen 
Emmeloorder is betrokken bij zijn 
omgeving. Bezoekjes aan de thuisduels van 
Flevo Boys en het businesshome zijn voor 
hem zeker geen verplichting. Univé is al 
vele jaren met overtuiging hoofdsponsor 
van de jeugdafdeling van Flevo Boys. Samen 
gezond bezig zijn sluit natuurlijk naadloos 
aan bij een coöperatieve organisatie als 
Univé. De hechte samenwerking 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. 
Frank de Vries tot slot: ,,Wij willen meer 
doen dan alleen geld geven. We willen ook 
samenwerken, een relatie opbouwen, met 
wederzijds voordeel.’’

Hoofdsponsor jeugd Flevo Boys: we doen het samen 

Univé biedt nu ook 
hypotheekadvies
Univé is een maatschappelijk betrokken coöperatieve verzekeraar, die dichtbij de mensen staat.  Tegen de 

stroom in van fuserende en uit de regio wegtrekkende banken en verzekeraars, houdt Univé haar winkel aan 

de Beursstraat met overtuiging open. ,,Het is ons doel om onze klanten te ontzorgen. Ze zijn altijd welkom 

voor het bespreken van hun situatie en het stellen van vragen,’’ geeft vestigingsmanager Frank de Vries aan. 
Besef je eigenlijk wel hoe mooi jullie 
Noordoostpolder is? Elke keer als je vanaf 
de Ketelbrug dé polder induikt, sta je weer 
versteld van haar schoonheid. Maar ja… om 
dat moment te beleven, moet je wel eerst 
naar de overkant komen. Wij zeggen daarom: 
welkom in Dronten, welkom bij KWOOT. Laat 
je verwennen met het lekkerste bakkie koffie, 
verwonder je over onze passie voor het vak, 
het plezier dat we samen met jou maken. 
En ga daarna met een goed gevoel weer de 
Ketelbrug over. Da’s pas genieten.

www.kwoot.nl strategie - concept - ontwerp - tekst - fotografie - video - webinar studio

Kom 
over 
de 
brug
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Arie van der Wal, topscorer aller tijden

‘Ook een lelijk 
doelpunt is mooi’ 

V.l.n.r: Arie van der Wal, Remco Bangma en Timon Rorije.

Opvallend genoeg waren niet alle drie 
topscorers in hun jeugd onbetwiste 
doelpuntenmakers. Remco: ,,Ik heb overal 
gespeeld. In de A1 was ik zelfs laatste man. 
Ik was klein en kwam als verdediger in een 
vrije rol meer aan voetballen toe. In het 
eerste speelde ik vooral als aanvallende 
middenvelder.’’ Timon speelde in de 
jeugd vaak rechtsachter en belandde in 
A1 op het middenveld. Hij scoorde in het 
kampioensjaar onder Henk Brugge maar 
liefst 20 goals, Het zat er toen dus al 
wel in. Alleen Arie heeft zijn leven lang 
centrumspits gespeeld. ,,Het was de enige 
plek waar ik met mijn capaciteiten tot mijn 
recht kwam.’’ 

Alle voetballiefhebbers zien het regelmatig 
gebeuren; topvoetballers die de meest 
eenvoudige kansen missen. Hoe kan dit? Is 
doelpunten maken nou zo moeilijk? Arie: 
,,Het is een kwestie van ervaring, bepaalde 
situaties snel inschatten en rustig blijven. 
Ook als het 0-0 is, vlak voor tijd. Maar ik 
vind vooral dat je het in je moet hebben. 
Ik vond het eigenlijk niet zo moeilijk.’’ Voor 
Remco maakte het veel uit of hij wel of niet 
in de wedstrijd zat. Als hij zich goed voelde, 
dan ging die kans erin. Voor Timon is het 
een combinatie van mentaal, rustig blijven 
dus, én voetbalkwaliteiten. ,,Je moet een 
goede traptechniek hebben.’’

De mooiste
We gaan fijne herinneringen ophalen. 
Misschien ook wel bij een aantal lezers. 
Welke goal die ze in het eerste hebben 
gemaakt was de mooiste? Remco: ,,Bij mij 
komt een goal naar boven, uit tegen Be 
Quick in Zwolle. Ik nam een voorzet van 
links in één keer op de slof. Ik raakte de bal 
perfect. De keeper hoorde de bal alleen 
maar suizen.’’ Timon zijn mooiste zit nog 
vers in zijn herinneringen, uit tegen AZSV, 
afgelopen najaar. ,,Ik ving een hoge bal op 
mijn borst op en joeg de bal van zo’n 25 
meter over de keeper in de kruising.’’ Arie 
weet het niet zo goed. ,,Ik maakte niet zo 
vaak een mooi doelpunt. Misschien die 

Arie van der Wal (66) is met 126 competitiedoelpunten topscorer aller tijden van Flevo Boys 1. Een generatie 

daarna kwam Remco Bangma (47) tot 77 doelpunten, goed voor de vijfde plaats. Inmiddels staat Timon Rorije 

(32), speler van het jaar seizoen 2021-2022, ook op 77. Timon gaat nog een jaar door en zal Remco ongetwijfeld 

achterlaten, ‘op jacht’ naar Arie. Voorafgaand aan de Familiedag praten we met deze topscorers voor een 

verhaal in de presentatiegids. Waarover? Over doelpunten maken!
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‘Ook een lelijk 
doelpunt is mooi’ 

halve omhaal, thuis tegen Workum. Ik 
maakte vooral veel lelijke doelpunten. Maar 
lelijke doelpunten vond ik ook mooi.’’

De belangrijkste
En wat was de belangrijkste goal? 
Arie: ,,Dan moet ik denken aan de 
thuiswedstrijd tegen Voorwaarts 
Vriezenveen, een laagvlieger. Ik zat met 
een bovenbeenblessure op de bank. Maar 
het bleef ondanks een reeks kansen 0-0 
en een half uur voor tijd liet de trainer me 
toch invallen. Er kwam na drie minuten een 
mooie voorzet van links die ik eenvoudig 
binnen knikte. Tien minuten later kregen we 
een strafschop. Die schoot ik erin en liet me 
meteen wisselen. We wonnen met 2-0.’’
 
Remco herinnert zich een doelpunt uit 
tegen Berkum. ,,Het was mijn eerste 
jaar in de A-selectie. We waren het jaar 
daarvoor gedegradeerd uit de hoofdklasse. 

Berkum was onze concurrent voor het 
kampioenschap. De een na laatste wedstrijd 
was uit bij Berkum. We stonden achter 
met 2-0. Ik viel  in de tweede helft in en 
maakte de 2-1. Theo Zwemer maakte de 2-2. 
Daardoor promoveerden we een week later 
in de laatste wedstrijd na een overwinning.’’ 

Timon vertelt over zijn goal in de beker-
finale uit tegen Urk. ,,Ik maakte de 0-3 en 
die was niet eens de belangrijkste. Maar 
drie jaar daarvoor waren we met een 5-0 
nederlaag door Urk vernederd. Die goal van 
mij betekende de zekerheid dat we de beker 
hadden gewonnen. De vernedering was 
rechtgezet. En we wonnen de beker. Dat 
voelde zo verschrikkelijk goed!’’ 

Of je 66 jaar bent, 47 of 32. Of je nu in de 
vorige eeuw doelpunten hebt gemaakt, 
bij DOSK of bij IJsselmeervolgels, op een 
modderig achterafveldje of tegenwoordig 
op de glinsterend groene kunstgrasvelden, 
over één ding zijn ze het alle drie eens: 
doelpunten maken went nooit. Timon: 
,,Elke keer heb je dat euforische gevoel. 
Heerlijk!’’ We wensen Timon dit seizoen nog 
heel veel euforische momenten toe! ‘Doelpunten maken 

went nooit’

1 Arie van der Wal 126

2 Bennie Wemmenhove 117

3 Jaap Houtman 116

4 Wiebe Buimer 114

5 Remco Bangma 77

Timon Rorije 77

7 Henk Buimer 67

8 Frank Post 64

9 Arjen Spaan 57

10 Arjen Postma 55

11 Jan Jaap Kooistra 54

12 Anton van Gerner 48

13 Theo Zwemer 47

14 Pascal Cohen 45

15 Wim Beerman 44

Aran Nijboer 37

Topscorerslijst Flevo Boys
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www.sociumverzekeringen.nl06-11 04 03 00 info@sociumverzekeringen.nl

Wij staan voor een persoonlijke aanpak met een 
toegankelijke en laagdrempelige benadering. 

Wij doen het graag persoonlijk en nemen u graag 
het werk uit handen; ontzorgen in optima forma.

Begin- en eindpunt bent u als klant
Afspraak is afspraak
We doen waar we voor staan; partner zijn
Verzekeringsproducten zijn het sluitstuk van een 
risicoanalyse

Verzekeringen voor 
MKB-bedrijven

De missie van Socium Verzekeringen is om een 
toonaangevend verzekeringsadvieskantoor te zijn 
random de regio Kampen, Zwolle, Emmeloord en 
Urk.

Toegankelijk en 

persoonlijk

www.benvantilburg.nl/importauto

BEN VAN TILBURG

www.vandenbergcarcompany.nl

Bosch Car Service Ben van Tilburg

Oosteinde 12, 8316 BL Marknesse

T (0527) 20 14 81Toe aan een 
andere

auto?
wij gooien graag 

een balletje 

op!
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Bestuur BCF 
Algemeen mailadres: 
bcf@flevoboys.nl

Voorzitter Kees de Munnik
06 14 89 08 02

Vice-voorzitter Peter Jellema
06 23 23 29 05

Secretaris Dineke Hofstra
06 53 67 68 51

Penningmeester Stephan Wiersma
06 53 11 24 14

Bestuurslid activiteiten
John en Ilse van Beek
06 22 79 81 83

Bestuurslid facilitaire & technische zaken
Nico Buikema
06 54 29 43 04

Contactpersonen   
Sponsorcommissie

Algemeen e-mailadres: 
sponsorcommissie@flevoboys.nl

Henk Strookappe   06 53 55 33 96 
Kees de Munnik    06 14 89 08 02
Harry Scholtens    06 53 54 94 93
Jan Papma     06 12 78 44 87
Peter Jellema  06 23 23 29 05
Frans Lambregtse  06 27 56 04 95
Roberto Kwakman  06 23 97 99 47
Jaap Tol    06 50 83 91 20
Carel Machiels   06 51 14 30 43
Ronald Lamsma   06 22 33 18 27

Sponsormogelijkheden

Sponsorpakketten (basis):
Hoofdsponsor op aanvraag
Platinasponsor €  4.900
Goudsponsor  €  3.250
Zilversponsor  €  1.850
BCF-lidmaatschap  €  895

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  €  3 75
Extra hoog achter het doel 305 x 65 cm  €  3 75
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
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Da’s goed zeg... zeker van de Pyramideweg!

DE TWIEDE BOET

PYRAMIDEWEG 3B, URK, TEL. 688549

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

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

Exclusive Paints & Wallpapers

Pyramideweg 11, 8321 CG  Urk
Tel. 0527-690011

Pyramideweg 15, Urk
Telefoon 0527-681420

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

Pyramideweg 3 - 8321 CG Urk - Telefoon 68 68 68 - www.visserschoenen.nlGratis adviesgesprek inplannen?
Bekijk dan www.vanveenadvies.nl

Export en verwerking van 
consumptieaardappelen

Import, export en
verwerking van peen
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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

  Montageweg 17, 8304 BG  Emmeloord     0527 61 55 45     folkersemmeloord.nl

Zonweringen  •  Rolluiken  •  Garagedeuren  •  Verandas  •  Raamdecoratie

Staalkonstrukties

Hekwerken

Stalen trappen

Emmeloord 0527-69 77 22
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Uit de presentatiegids van Flevo Boys, seizoen 2002-2003: ,,Een aantal 

leden van Flevo Boys heeft deze zomer Business Club Flevo Boys 

opgericht. De hoofddoelstelling van BCF is het steunen van Flevo 

Boys om op een aantrekkelijk niveau hoofdklassevoetbal te kunnen 

blijven spelen, met een voor Flevo Boys-leden herkenbaar elftal. 

Hoofdklassevoetbal is volgens BCF onmisbaar om Flevo Boys die inhoud 

en uitstraling te laten behouden die het nu heeft.’’ 

Terugkijkend stellen de twee oprichters, 
Henk Strookappe en Huib van der Wal, dat 
die doelstelling is behaald en dat de BCF na 
twintig jaar Flevo Boys nog steeds krachtig 
ondersteunt in haar ambities.

Henk en Huib vormden samen met Alex 
Stoker, Rick van den Bos en Piet Dijkstra het 
eerste bestuur. Uit hun netwerk haalden 
ze de eerste leden binnen. Met een klein 
clubje keken ze vanaf het huidige balkon 
naar de wedstrijden van het eerste. De 
koffie in de rust en de biertjes en wijntjes 
na de wedstrijd werden genuttigd in een 
hoek van het achter het balkon gevestigde 
Fysiotherapie Bakker. Met een schuifwand 
werd de businessruimte afgeschermd van 
de fitnessapparaten. 

In de nuchtere en zakelijke 
Noordoostpolder, waar je blind 
chauvinisme nauwelijks aantreft, groeide 
de BCF gestaag door. Ondernemers 
waardeerden de gezelligheid en steunden 
uit maatschappelijke betrokkenheid de 
grootste en hoogst spelende voetbalclub in 
de polder. De promotie naar de Topklasse 
gaf een korte groeispurt te zien. Successen 
zorgen, zo bleek, ook voor een betere sfeer 
in het businesshome. Niets menselijks is 
deze ondernemers vreemd. Mooi om te 
zien is dat we in die twintig jaar hebben 
kunnen genieten van diverse talentvolle 
voetballers uit de wijde regio, maar vooral 
ook dat tientallen talentvolle voetballers 
uit Emmeloord en de Noordoostpolder de 
kans hebben gekregen om op dat prachtige 
hoofdklasseniveau hun voetbalambities te 
realiseren.

Bijzonder was ook om te zien dat veel 
leden hun lidmaatschap van de BCF 
opwaardeerden tot zilver, goud, platina 
of hoofdsponsor. Typisch is dat de sfeer in 
het businesshome altijd gemoedelijk is. 
Zoals het past in onze regio. De BCF is de 
meest laagdrempelige netwerkclub in de 
Noordoostpolder. 

Inmiddels heeft de economie diverse crises 
achter de rug. De BCF heeft ze allemaal 
overleefd en met zo’n negentig leden 
niet meer weg te denken uit onze club. 
Na twee coronajaren branden de huidige 
bestuursleden weer van ambitie om de 
leden een aantrekkelijk seizoen voor te 
schotelen. Elders in deze uitgave lezen jullie 
daar meer over. Ook de komende jaren zal 
de BCF, vanuit een sfeervol diverse malen 
verbouwd businesshome, de vereniging 
Flevo Boys blijven ondersteunen!

BCF bestaat 
twintig jaar
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Business Club 
Flevo Boys

Zilversponsors
Aardappelhandel Van der Linde BV 
Bakkerij de Kof
Bijl & de Jong BV 
Bij ons in de Wellerwaard
De Reclamesticker 
Expert Emmeloord 
Fysiotherapie Bakker 
Groothuis Bouw 
Hamstra Schroot Vollenhove 
Hoveniersbedrijf Hendrickx
Jan Hardeman Projectstoffering
Kamplacon Dak- en Wandconstructies 
Klein Poelhuis Installatietechniek 
Las- en konstruktiebedrijf Velas BV
Luimes AV 
Van Meijel Automatisering
Muta Sport Nederland B.V. 
Rabobank Het Nieuwe Land 
Scholtens Advocaten 
Slump Catering & Events 
Socium verzekeringen 
Straalbedrijf Westerhof 
Stukadoorsbedrijf Jorn Hofstra   
Totec installatietechniek 
Wensink Aangenaam 
Willem de Boer Food & Events

Hoofdsponsors 
Schol Arbodienst
Strikt Uitzendbureau BV

Hoofdsponsor 
Jeugd
Univé Dichtbij

Platinasponsors
Flynth Adviseurs en Accountants 
KWOOT communicatie & reclame 
Staalbouw Nagelhout Bakhuizen BV 
Wiz-arts B.V. 

Goudsponsors
ACF Bentveld/NUGTR Reclame
Interemm Interieur- en Standbouw 
J.P. Advies 
Steigerplank.com 

BCF leden
ABS Autoschade Boekhorst Bennie Jansen  
Accura Administratie en Belastingadvies 
Agpro BV 
Alertec Uitzendbureau 
Apotheek West
Attractie Verhuur Meppel 
Arnimar BV
Autobedrijf Ben van Tilburg 
Autobedrijf Terwolde Emmeloord
Bouwonderneming Greven 
Bouwtotaal Emmeloord
Bol Van Staveren
Breman Techniek BV 
Brouwers Mannenmode                        
Buikema Elektrotechniek 
Bus Handelsmaatschappij Marknesse  
CarXpert van Staveren 
ClearView Management & Advies 
Dijksma Koudetechniek 
Emelwerda College 
Drukkerij Feiko Stevens 
Folkers Zonweringen
Focco van Eek Photography & Design
GT Industriële Lastechniek

Heilbron Emmeloord & Lemmer
HEMA Emmeloord 
Huib van der Wal tekstschrijver 
Hulleman Schildersbedrijf 
In Control Together 
Koelbedrijf Klompe BV 
Mechanisatiebedrijf Dijkstra & Langeweg 
MCM B.V.
Motor Snelco B.V. 
NDC mediagroep 
Patisserie Jan de Bakker 
Het Notarieel Emmeloord 
Pim van der Maden Fotograaf 
Pouw Automotive
R&M Advies /Nimble
TCE Tours 
Top Fresh Handel
Tritex Bedrijfskleding 
Van Veen Advies en Administratie 
Veldhuis Elektrotechniek 
Vivan accountants - adviseurs
VOF Da Enzo 
WAT !  Werken aan de toekomst
Witlofkwekerij LOF



5656

t

r

o

t

s

t

e

 

h

o

o

f

d

s

p

o

n

s

o

r

v

a

n

 

F

l

e

v

o

 

B

o

y

s


