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‘Voetbal moet 
leuk zijn!’

Aanvallend 
voetbal, plezier, 
onderlinge binding. 
Het zijn woorden 
die regelmatig 
terugkomen als de 
nieuwe hoofdtrainer 
Arjen Postma en 
assistent-trainer 
Bennie Vissers hun 
interview geven.  

De BCF heeft 
sinds begin dit 
jaar een nieuwe 
voorzitter en vice-
voorzitter. Het zijn 
Kees de Munnik en 
Peter Jellema. We 
stellen ze in deze 
presentatiegids 
nader aan u voor. 

Coördinator Hans 
de Jong stelt 
regelmatig de 
volgende vraag: 
‘Wat kun jij doen 
om het voetballen 
leuk te maken voor 
je kind?’ 

Kees de Munnik 
en Peter Jellema

Coördinatoren 
zoeken samen-
werking met 
ouders 

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:

deClub van 
Honderd
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Deze presentatiegids laat opnieuw zien wat 
voor een prachtige voetbalvereniging wij 
zijn, een vereniging waarvoor wij als BCF ‘op 
aarde zijn’. De BCF is in onze ogen geen club 
op zich, maar is er in de eerste plaats ter 
ondersteuning van de vereniging. 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. Op pagina 13 vertellen we daar graag 
meer over.

Eerst nodigen wij u uit om de verhalen te 
lezen in deze presentatiegids. Lees hoe het 
bestuur en de coördinatoren honderden 
jeugdleden elke week op een fantastische 
manier laten voetballen, elke speler op zijn 
of haar niveau. De nieuwe trainers van het 
eerste stellen zich op pagina 7 aan de lezers 
voor. Net als op pagina 20 en 21 de nieuwe 
spelers in de selectie. 

Er is aandacht voor de scheidsrechters, voor 
jonge voetbalsters die geïnspireerd worden 
door onze landelijke toppers, zoals Lieke 
Martens. En natuurlijk zien we ook veel van 
onze sponsors terug op de pagina’s. Al met 
al geeft deze presentatiegids een kleurrijk 
beeld van Flevo Boys, aan het begin van 
weer een nieuw seizoen.

Net als alle andere voetballiefhebbers zijn 
we dolblij dat we weer kunnen genieten van 
het voetbal. We wensen u veel leesplezier 
met deze presentatiegids en een fijn 
voetbalseizoen!

Kees de Munnik (voorzitter, links op de 
foto), Peter Jellema (vice-voorzitter, rechts 
op de foto)

Alles was anders, de afgelopen maanden. 
Ook het maken van deze presentatiegids, 
al sinds 2002 een jaarlijkse uitgave van 
Business Club Flevo Boys. We hebben in 
dit bijzondere jaar gekozen voor een meer 
bescheiden digitale uitgave, met daarbij 
een beperkt aantal geprinte exemplaren. 
Niettemin hopen wij op net zo veel 
informatief leesplezier als met de vorige 
uitgaven!

‘Deze presentatie-
gids geeft weer 
een kleurrijk beeld 
van Flevo Boys’
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‘Laat de bal 
maar rollen!’

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

‘Als de KNVB groen licht geeft 

zijn we er als club klaar voor. 

Klaar voor het spelen van 

competitiewedstrijden, mét 

publiek!

Als ik dit stuk schrijf is het eind juni. 
We hebben als bestuur een paar zware 
maanden achter de rug. Zoals iedereen 
werden we half maart overvallen door 
de lockdown van onze regering. Die 
had ook voor Flevo Boys ingrijpende 
gevolgen. Onze allereerste zorg was om de 
vereniging financieel overeind te houden. 
Dit betekende onder meer dat we de 
energietoevoer naar onze kantine stop  
zetten, overeenkomsten hebben gesloten 
met de grote leveranciers van de kantine en 
dat we in overleg gingen met de KNVB en 
gemeente. We zijn de gemeente dankbaar 
dat we tot september geen huur voor de 
velden hoefden te betalen. 

Daarnaast zijn we enorm blij dat onze 
sponsors en leden, op een enkeling na, 
begrip hadden voor de moeilijke situatie en 
hun sponsorgelden en contributies hebben 
overgemaakt. We hebben zelfs een lichte 
ledengroei gezien!

Jammer was natuurlijk dat de competitie
abrupt werd afgebroken. Voor sommige 
teams betekende dit dat een bijna zeker 
kampioenschap in rook opging, voor 
andere dat een bijna zekere degradatie 
werd voorkomen. Maar wat vooral 
overheerste was dat we elkaar niet meer 
konden ontmoeten en niet meer samen 
konden genieten van het spelletje waar 
we allemaal zo van houden: voetbal. En 
dat we geen passend afscheid konden 
nemen van mensen die onze club hebben 
verlaten. Bijvoorbeeld van spelers als Frank 
en Arnoud Post. Die hadden natuurlijk 
in hun laatste thuiswedstrijd met een 
publiekswissel met bloemen van het veld 
moeten gaan.

Voor het komende seizoen hebben we 
toch weer alles goed op de rit staan. We 
hebben voor alle leeftijdscategorieën weer 
coördinatoren, de teams zijn ingedeeld, 
trainers en leiders bereid gevonden de 
kar te trekken. Het eerste heeft een flinke 
gedaanteverwisseling ondergaan, 
maar er staat weer een sterke selectie, 
waarin we ook veel eigen jongens een 
plek hebben kunnen geven. We hebben 
er vertrouwen in dat de nieuwe trainers 
Arjen Postma en Bennie Vissers daar het 
maximale rendement uit gaan halen.

Na zo veel maanden noeste arbeid achter 
de schermen willen ook wij als bestuur 
weer genieten van een sportpark vol met 
enthousiaste voetballers. Laat de bal maar 
rollen!’

Namens het bestuur van vv Flevo Boys, 
Henderikus Oostra (voorzitter)
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De Hofstee 3, 8321HG Urk
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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

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

Aanvallend voetbal, plezier, onderlinge binding. Het zijn woorden die 

regelmatig terugkomen als de nieuwe hoofdtrainer Arjen Postma (36) 

en assistent-trainer Bennie Vissers (38) hun interview geven voor deze 

presentatiegids.

Ze kennen elkaar al uit de tijd dat ze beiden 
grote talenten waren in de jeugd van SC 
Heerenveen. Arjen was een middenvelder 
met een fluwelen techniek, Bennie een veel 
scorende spits met een verwoestend schot. 
Een profcarrière zat er voor beiden toch 
niet in, maar in de top van de amateurs 
maakten ze (bij Flevo Boys!) veel indruk. 
Al duurde die periode voor Bennie vanwege 
een ernstige blessure veel te kort. Wat 
beide trainers ook bindt is de passie voor 
spontaan, technisch en gepassioneerd 
voetbal. ‘Voetbal moet vooral leuk zijn 
toch?’, vraagt Bennie retorisch. ‘Voor 
spelers én publiek’, voegt Arjen daaraan 
toe. Die frisse wind laten ze waaien door 
de ingrijpend gewijzigde selectie. ‘De 
spelers die we hebben gehaald zijn sociale 
jongens, die goed in de groep functioneren’, 
verduidelijkt Arjen. ‘Met deze voetballers 
hebben we ook iets meer voetbal in de 
selectie dan vorig seizoen’, vult Bennie aan.

Beide trainers hebben veel zin in hun 
nieuwe uitdaging, maar weten tegelijkertijd 
dat het een pittige klus wordt. Arjen: ‘In 
2019 waren de resultaten in de competitie 
zeer teleurstellend. We merken het nu aan 
de harde kern van de selectie. Het oogt wat 
onzeker, wat geremd.’

Vertrouwen terugbrengen
Via fijne trainingen worden plezier en 
vertrouwen teruggebracht. ‘Veel trainers, 
en dat leren ze de laatste jaren bij de
KNVB, maken het voetbal en de trainingen 
te ingewikkeld’, vindt Arjen. ‘Dan haken 
spelers op een gegeven moment af. Er zijn 
genoeg leuke oefeningen te bedenken die 
het team naar een hoger niveau brengen.
In de meeste vormen die wij gebruiken 
komen alle facetten van de wedstrijd terug, 
zoals balbezit, verdedigen/druk zetten en 
het omschakelen. Extra aandacht besteden 
we wel aan oefeningen in balbezit. Daar is 
veel winst te halen.’

Als het gaat om de wedstrijden gaan Arjen 
en Bennie uit van een elftal waarin elke 
speler in zijn kracht staat en de ander 
aanvult. ‘We willen wedstrijden spelen 
waarin het plezier en de passie van de 
spelers afdruipen, waarin er een team 
staat, waar het Flevo Boys-publiek graag 
naar kijkt.’

Wat dat in het komende seizoen voor 
resultaten brengt is voor de trainers 
uiteraard moeilijk te voorspellen. 
‘Ver wegblijven van de onderste vier 
plaatsen’, stelt Arjen duidelijk. ‘Geen 
degradatiestress, maar voetbalplezier.’

‘Voetbal moet 
vooral leuk zijn, 
toch?’

Geen degradatie-
stress, maar 
voetbalplezier

Nieuwe trainer Arjen Postma
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Dan praten 
we maandag 
verder!

www.kwoot.nl

Creativiteit
buiten de 
lijnen
nodig?

Staalbouw Nagelhout 
Bakhuizen B.V.

Advertorial
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‘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, 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 de ontwikkeling, 
productie en montage van complexe, 
middelzware en zware staalconstructies 
voor de utiliteitsbouw. 

De engineering vindt plaats in eigen 
beheer, waarbij gebruik wordt gemaakt 
van de meest actuele 3D-tekenpakketten. 
Aansprekende projecten zijn het nieuwe 
hoofdkantoor van Océ Venlo, de nieuwe 
Pathé bioscoop in Leeuwarden, de 
nieuwbouw van het Erasmus ziekenhuis 
in Rotterdam en de bouw van het 
Forum in Groningen. Daarvan werd de 
bouw stilgelegd, omdat het gebouw 
aardbevingsbestendig moest worden. 
Staalbouw Nagelhout Bakhuizen B.V 
bewoog flexibel mee. Kwaliteit en het 
nakomen van afspraken vormen het 
ijzersterke fundament  van Staalbouw 
Nagelhout Bakhuizen B.V., waar noordelijke 
nuchterheid diep in de bedrijfscultuur is 
verankerd.  

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.’ 

www.staalbouwnagelhout.nl

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



11111010

Systeembeheer

Clouddiensten

Hard- en soft ware

VOIP

0527 85 85 85  |  info@acfbentveld.nl  |  Ecopark 63 Emmeloord  |  acfbentveld.nl

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

U kunt bij ons terecht 
voor alle voorkomende 

stukadoorswerkzaamheden. 
Wij geloven in kwaliteit mogelijk 

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

wat wij u bieden.

Tel. 0527-614810
www.stukadoorsbedrijfgerrithofstra.nl

Weg van Ongenade 23
8312 PA Creil

Professionele levensverhalen
Content management
Jubileumboeken
Redigeren
Speciale uitgaven

Telefoon: 06 51 310 319 | www.huibvanderwal.nl Wij zijn Skal gecerti�ceerd

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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voor schilders en schildersbedrijven) wordt 
gevormd door het persoonlijke contact, 
de betrouwbaarheid, de korte lijnen, de 
betrokkenheid. Roberto: ‘Wij kennen onze 
werkgevers, wij kennen onze werknemers.’ 
En zo komt HetUitzendBureau.nl 
Vollenhove 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.

Heerlijke ontspanning
‘Laag zitten en duiken.’ ‘Blijven liggen 
en niet doordraaien.’ De commando’s 
van Roberto schallen over het hoofdveld 
van Veno. De hoofdsponsor van Flevo 
Boys en sponsor van VENO (lid van het 
sponsorcollectief) jaagt zijn keepers weer 
de hoeken in. Voetbal is een heerlijke 
ontspanning in het woelige bestaan van een 
ondernemer. 
www.hetuitzendbureau.nl/vollenhove. 

Hoofdsponsor en keeperstrainer Roberto Kwakman van HetUitzendBureau.nl Vollenhove

Laagdrempelig en makkelijk 
benaderbaar
‘Tik-tik-hup!’ De VENO-keepers Jos Bril en Peter de Boer tikken in het midden van het doel twee pilonnen 

aan en duiken naar de hoek, waar keeperstrainer Roberto Kwakman de ballen rustig naar toe schiet. Het is 

begin juni, de eerste training na de Coronastop. De keepers zuchten en steunen, maar vinden het ook fijn om 

eindelijk weer met een bal te mogen trainen.

Vorig jaar september kon de toenmalige 
keeperstrainer van VENO vanwege zijn 
werkzaamheden weinig trainingen 
meer verzorgen. Het voetbalwereldje in 
Vollenhove is klein en de spelersgroep 
vroeg Roberto, inwoner van Vollenhove 
en voormalig keeper van Flevo Boys, Urk 
en Alcides, of hij die trainingen wilde 
verzorgen. Roberto, die ooit een opleiding 
volgde aan de Frans Hoek academy, liet 
zich overhalen en beleeft er nu veel plezier 
aan. Het is voor hem een mooie afleiding 
van de dagelijkse sores die het leiden van 
HetUitzendBureau.nl Vollenhove met zich 
meebrengt.

Zware tijden, maar optimistisch
Zoals veel ondernemers is ook Roberto 
in zware tijden beland. Vijftig procent 
omzetverlies kreeg zijn bedrijf om de oren. 
‘Bij veel klanten viel het werk met één 
klap stil’, blikt Roberto terug. De op zich 
welkome vergoeding van de overheid dekt 

bij lange na het omzetverlies niet en dus 
wordt HetUitzendBureau.nl Vollenhove 
een aantal jaren teruggeworpen in zijn 
ontwikkeling. Gelukkig blijft Roberto 
optimistisch over de toekomst. ‘Ik schat 
in dat veel werkgevers, als de economie 
weer aantrekt, uit voorzichtigheid veel 
tijdelijke werknemers zullen aannemen. En 
die ontwikkeling is in het voordeel van de 
uitzendbureaus.’ 

We gaan weer groeien
Het bedrijf zal dan zeker weer groeien. 
HetUitzendBureau.nl Vollenhove 
(uitzenden, werving & selectie, payroll en 
detachering) heeft in de regio Flevoland, 
Urk, Noordoostpolder en Kop van 
Overijssel inmiddels een zeer goede naam 
opgebouwd.

De kracht van HetUitzendBureau.nl 
(hetzelfde geldt overigens voor het 
zusterbedrijf Flexschilder.nl Vollenhove, 
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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

De BCF heeft sinds begin dit jaar een nieuwe voorzitter en vice-

voorzitter. Het zijn Kees de Munnik (36) en Peter Jellema (49). 

We stellen ze op deze pagina even nader aan u voor. 

Kees behoeft de minste introductie. De 
BCF-leden kennen hem als interviewer van 
trainers en spelers in ons businesshome. 
En nog niet zo lang geleden was hij een 
krachtige middenvelder in ons eerste en 
vele jaren aanvoerder. Kees werkt voor de 
Rabobank Noordoostpolder-Urk, de laatste 
jaren in het team private banking. En hij 
was al enige jaren lid van het BCF-bestuur.

Peter Jellema is bij velen wat minder 
bekend. En dat komt met name doordat 
hij sinds 2005 voor Rabobank Randmeren 
werkt. Hij is daar accountmanager en 
adviseert ondernemers in Putten en Nijkerk. 
Maar ook Peter, nog steeds woonachtig in 
Emmeloord, heeft een Flevo Boys-hart. Net 
als Kees belandde Peter na het doorlopen 
van de hele jeugdopleiding in Flevo Boys 1. 
Na het voetballen werd het tennissen, golf 
en de laatste jaren vooral fietsen.

Kees en Peter zijn beiden enthousiast over 
de combinatie ondernemen en voetbal. 
Peter: ‘Samen genieten van voetbal. Samen 
in een gezellig informele sfeer praten over 
ondernemen. Elkaar als persoon beter leren 
kennen en elkaar handel gunnen. 

Het is toch prachtig dat onze club daarin 
een belangrijke rol speelt? Ik wil me 
daarvoor graag inzetten.’ 

Beide bestuurders realiseren zich dat er 
nieuw elan wordt gevraagd.  De BCF is in 
2002 opgericht en heeft daarna alleen maar 
voorspoed gekend. Het aantal leden groeide 
zelfs tot boven de honderd. De laatste jaren 
is het aantal leden voor het eerst in de BCF-
geschiedenis iets afgenomen. Peter en Kees 
stellen nadrukkelijk dat de BCF er is voor vv 
Flevo Boys. De doelstelling is al vanaf 2002 
om aantrekkelijk hoofdklassevoetbal te 
spelen, met zoveel mogelijk zelf opgeleide 
spelers. Daartoe dient er natuurlijk een 
bloeiende jeugdafdeling te zijn. De BCF, zo 
geven Peter en Kees in het voorwoord aan, 
staat ten dienste van de vv Flevo Boys, van 
dit voetbal. Maar de vereniging kan met 
haar ca. duizend leden ook veel betekenen 
voor de sponsors!

Een nieuwe app
De focus van het vernieuwde bestuur 
draait in eerste instantie richting de 
communicatie. Peter denkt concreet aan 
een upgrade van de BCF-site en aan het 

ontwikkelen van een app die de info van 
de BCF toegankelijk maakt. Even de app 
aanklikken en binnen drie seconden spreek 
je dat BCF-lid voor een dringende vraag. 
Het kiezen van de man of the match kan 
bijvoorbeeld ook prima via deze app. En nog 
veel meer! 

Verder blijft het natuurlijk gaan om 
gezelligheid, ondernemersinformatie, 
onderlinge betrokkenheid. Kees: ‘Wij blijven 
zoeken naar het zo goed mogelijk verbinden 
van onze leden, al kunnen wij dit als bestuur 
natuurlijk niet alleen. Van de leden zelf 
horen wij ook graag ideeën en zien wij graag 
initiatieven. Het businesshome is gelukkig 
weer open. Wij gaan graag met onze leden 
in gesprek.’

Het bestuur van Business Club 
Flevo Boys bestaat momenteel uit: 
Kees de Munnik (voorzitter), Peter 
Jellema (vice-voorzitter), Harry 
Scholtens (secretaris), Stephan 
Wiersma (penningmeester) en 
Fanny Platenkamp (activiteiten).

Nieuwe bestuursleden 
van de BCF

Even voorstellen: Kees de Munnik en Peter Jellema
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Staalkonstrukties

Hekwerken

Stalen trappen

Emmeloord 0527-69 77 22

 
Lange Nering 54 

Emmeloord 

Ransuil 58, Urk 

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

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

Wij toveren uw tuin, schuur, kantine 

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

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

Advertorial

www.welkombijslump.nl

JP Advies: 

‘Een frisse blik op de organisatie 
doet vaak wonderen’
Het citaat in de kop wordt uiteraard 
door iedereen onderschreven. Maar 
dan moet het wel een deskundige blik 
zijn! Jan Papma heeft die deskundigheid 
opgebouwd tijdens zijn periode als 
eigenaar van Polder Staalprodukties. 
Na de verkoop van dat bedrijf stelt 
hij zijn kennis en ervaring nu al 
enige jaren  beschikbaar aan collega-
ondernemers, met name als het gaat om 
organisatorische of productietechnische 
vraagstukken.

Jan Papma: ‘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 bijna 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.

Ook sponsor worden van  
Flevo Boys? 
Bekijk pagina 50 van deze presentatiegids
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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?

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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Het was niet alleen gezellig, er werden 
ook prestaties geleverd. ‘In E2 werden we 
kampioen. Met D1 promoveerden we naar 
de eerste divisie. In B1 wonnen we twee jaar 
achter elkaar de districtsbeker.’ 

De omweg
Met zijn voetbalvrienden bezocht Marc na 
zijn eigen wedstrijd de thuiswedstrijden 
van Flevo Boys 1. Ooit zou hij daarin spelen, 
was zijn droom. Die droom werd na zijn 
laatste jaar in A1 wreed verstoord. Het 
niveau van de centrale verdedigers van het 
eerste was hoog en voor doorstroming 
van jeugdspelers was even wat minder 
aandacht. Marc koos voor een omweg en 
liet zich overschrijven naar vv Lemmer, een 
zondag tweedeklasser, waar Arjen Postma 
trainer was. Na dat jaar Lemmer volgde hij 
zijn trainer naar Zeerobben, om daar een 
jaar in de tweede klasse en eerste klasse te 
spelen. ‘Ik heb daar vrijwel alles gespeeld en 
heb me daardoor goed kunnen ontwikkelen. 

Leuk was dat ik in mijn laatste jaar bij 
Zeerobben werd gekozen tot speler van het 
jaar. Ook als mens is zo’n stap goed hoor. 
Je moet je toch zien te redden in een heel 
andere omgeving.’

Flevo Boys 1 
In de zomer van 2018 keerde Marc terug 
bij Flevo Boys, in de eerste elftalselectie. 
Het was in het eerste jaar vooral trainen 
op hoofdklasseniveau en zaterdags spelen 
in het tweede. Geen ramp overigens, want 
het niveau van Flevo Boys 2 is hoog en daar 
spelen altijd een of meerdere clubvrienden. 
Het afgelopen seizoen was het jaar van 
de doorbraak, mede door het vertrek van 
Lars Klijnstra. Eind november, uit tegen De 
Dijk, veroverde Marc een basisplaats  en 
vanaf dat moment vormde hij een solide 
verdedigingsduo met Bjorn Adams, de man 
met een geweldige pass in beide benen. 
‘Ik voelde me steeds sterker worden’, blikt 
Marc terug. ‘Jammer dat we begin maart 
moesten stoppen met de competitie.’
Met enig ongeloof keek Marc, net als 
veel andere Flevo boys-leden, naar de 
stand. In vrijwel alle wedstrijden minimaal 
gelijkwaardig zijn aan ploegen uit het linker 
rijtje, maar wel in reëel degradatiegevaar 
verkeren. Hoe was dit mogelijk? Marc weet 
het ook niet precies. Waren het de blessures 
van Aran Nijboer en Johan Tiems? Het 

wennen aan de nieuwe centrumspits Yumé 
Ramos? ‘Tja, er was weinig stabiliteit en 
balans in het team. Verdedigend ging het 
nog wel, maar kansen creëren én afmaken 
was een probleem. Tegenstanders wisten 
ook wel dat wij het spel niet konden maken. 
De onzekerheid nam toe en het voetbal was 
vaak niet meer om aan te zien. Uiteindelijk 
sleepten we vaak nog wel een gelijkspel uit 
het vuur, maar dat leverde niet veel punten 
op.’

Nieuwe ronde, nieuwe kansen
Het seizoen 2020-2021 moet een heel 
ander beeld geven. De selectie is grondig 
gerenoveerd. Waren er in de zomer van 2019 
slechts drie nieuwkomers in de selectie, in 
het afgelopen voorjaar kwamen er maar 
liefst tien nieuwe spelers bij. Marc heeft er 
een goed gevoel over. ‘Een aantal jongens 
ken ik en dat zijn spelers met kwaliteiten en 
een goede mentaliteit. Ik ben ook blij dat 
er met Ayoub Lachloufi, Robin Rijckenberg, 
Mathyas van Zorge en Aron Kleefstra weer 
vier eigen talenten een kans in het eerste 
krijgen. Terwijl Yander Zandbergen en Kelt 
Jager ook bij Flevo Boys in de jeugd hebben 
gespeeld. Als clubjongen zie ik dat graag en 
ik weet dat dit goed is voor de club.’

Spelers met een 
lengte van twee 
meter zie je niet 
veel

‘Flevo Boys is voor mij 
voetballen met vrienden’

Marc Reussing , van de F-jes naar het eerste

Marc Reussing (24) 

vertegenwoordigt een mooie 

traditie bij Flevo Boys: als 

clubjongen in de hoofdklasse 

voetballen. Begonnen in de F-jes, 

eindigend in het eerste. Zo zien de 

clubmensen het graag. 

Marc, in het dagelijks leven eigenaar van 
een marketingbedrijf, is een opvallende 
verschijning op de velden in hoofdklasse B. 
Spelers met een lengte van twee meter zie 

je niet veel. Mede daarom zal hij nooit in 
aanmerking komen voor de stijlprijs. 
Marc is een centrale verdediger en hij is 
vooral goed in het verdedigen. De aanvaller 
geen ruimte geven, slidings maken, koppen, 
duels winnen. Opvallend is ook dat hij 
durft te coachen. Een kwaliteit die je steeds 
minder ziet, maar vooral in de verdediging 
van groot belang is.

De lange mars naar Flevo Boys 1
Marc begon als jochie van een jaar of 
vijf in F9 van Flevo Boys, samen met 
Maarten Mesu, die nog steeds zijn vriend 
is. Voetballen met vrienden, zoals onder 

andere Niels en Lars Langebeeke, Yannick 
Ferbeek, Martijn Kemper, Marnick 
Bijdevaate, dat is hoe Marc zich zijn Flevo 
Boys-jeugd herinnert. ‘De families van die 
vrienden waren ook vaak aan het kijken. Net 
als mijn vader, moeder en drie zusjes. Alle 
zusjes voetbalden ook bij Flevo Boys.’

De verdediging was vanaf het begin zijn 
terrein. ‘Ik heb nooit de behoefte gehad 
om voorin te spelen, om doelpunten te 
maken, om op te vallen. Naar voren lopen 
deed bijna iedereen in de jeugd. Ik bleef dan 
achter, om de counters op te vangen, om 
zeg maar het fort te bewaken.’ 
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het verleden al vaak heeft bewezen. Yander 
Zandbergen, voormalig speler van Flevo 
Boys, is een aanvallende middenvelder die 
de afgelopen drie jaar onder Arjen Postma 
speelde bij Zeerobben.

Frits Dantuma, die zowel in de verdediging 
als op het middenveld uit de voeten kan, 
neemt veel ervaring met zich mee. Hij was 
actief voor Broekster Boys, Harkemase Boys, 
ONS Sneek, HHC Hardenberg, FC Emmen en 
SC Cambuur. Ron Janzen heeft ook al zo’n 
mooie CV. Hij werd op jonge leeftijd gescout 
door FC Groningen en doorliep vanaf de D1 
daar alle jeugdelftallen. Hij heeft gespeeld 
voor FC Groningen,  SC Cambuur,  RKC 
Waalwijk en Helmond Sport. Nadat zijn 
contract bij Helmond Sport in de zomer 
van 2019 afliep, sloot hij bij zijn jeugdclub 
VV Gorecht aan. De persoonlijke ambities 

van de centrale verdediger liggen echter op 
een hoger niveau en hij koos dit voorjaar 
gelukkig voor Flevo Boys. Frits Dantuma en 
Ron Janzen zijn spelers die er ongetwijfeld 
direct ‘zullen staan’. 

De Witte Peal 
Keeper Volken Huisman begon op jonge 
leeftijd bij DWP, dat staat voor de prachtige 
Friese naam De Witte Peal, afkomstig uit 
Sint Johannesga. In 2016 maakte hij de 
overstap naar ONS Sneek om vervolgens in 
2019 bij Harkemase Boys neer te strijken. 

Bij beide verenigingen heeft Huisman de 
nodige ervaring opgedaan, met name als 
tweede keeper. Hij gaat de concurrentie aan 
met Fariz Mesud.

Robin Zuidema is een rappe aanvaller die 
op alle posities uit de voeten kan. Hij raakte 
twee jaar geleden ernstig geblesseerd, maar 
is hard op weg om zijn oorspronkelijke hoge 
niveau weer aan te tikken. Said Hassan 
komt, net als Robin Zuidema,  over van 
eersteklasser Drachtster Boys. Hij is een 
technisch begaafde middenvelder die tien 
jaar in het eerste van Drachtster Boys heeft 
gespeeld. Said heeft ook ervaring in de 
hoofdklasse. 

We zijn zeer benieuwd hoe al deze 
spelers zich het komend seizoen zullen 
manifesteren!

We beginnen met de doorstroming 
vanuit de eigen jeugd. Robin Rijckenberg, 
Ayoub Lakhloufi en Aron Kleefstra 
komen over uit het tweede elftal. Robin 
is een veelzijdige speler die als centrale 
verdediger en middenvelder ingezet kan 
worden. Ayoub is een technische begaafde 
veelscorende centrumspits, die ook ‘op 
10’ uit de voeten kan. Aron heeft zich in 
het afgelopen seizoen in het tweede elftal 
sterk ontwikkeld als centrale verdediger. 
Vanuit O19 stroomt Matyas van Zorge 
door. Matyas is een talentvolle keeper, nog 
maar achttien jaar oud. De meeste spelers 

hebben zich het afgelopen seizoen ook 
goed kunnen laten zien in de wedstrijden 
van Jo23, een krachtige springplank naar de 
eerste elftalselectie.

Kelt Jager
Net als deze vijf spelers is ook Kelt Jager bij 
Flevo Boys met voetballen begonnen. Na 
een periode bij PEC Zwolle en FC Almere 
keert de 21-jarige centrale verdediger weer 
terug naar zijn oude club in de plaats waar 
hij nog steeds woont. Kelt was op weg 
om profvoetballer te worden, maar in het 
vorige seizoen sloeg voor hem het noodlot 

toe toen hij een kruisband afscheurde. 
Inmiddels werkt hij, samen met Erik Stolte 
en Jeroen de Groot van Fysiotherapie 
Bakker, aan zijn herstel. Kelt hoopt via Flevo 
Boys zijn droom als profvoetballer nog 
steeds waar te maken. Daarnaast is hij dit 
seizoen trainer van Jo17-1.

Friesland
Verder komen Frits Dantuma, Robin 
Zuidema, Ron Janzen, Said Hassan, Volken 
Huisman en Yander Zandbergen over, 
allemaal van clubs uit het Noorden. Flevo 
Boys en Friesland hebben een klik, zoals ook 

Nieuwe spelers in de A-selectie met een Flevo Boys-achtergrond: Van links naar rechts: Robin Rijckenberg, Kelt Jager, Yander Zandbergen, 
Ayoub Lachloufi en Aron Kleefstra. Matyas van Zorge ontbreekt op deze foto.

Na een aantal seizoenen met opvallend weinig verloop, heeft de selectie van Flevo Boys 1 de afgelopen zomer 

veel wijzigingen ondergaan. Niet alleen staan er nieuwe trainers voor de groep, ook zien we maar liefst elf 

nieuwe gezichten. We stellen deze nieuwe spelers even aan u voor.

Veel nieuwe spelers 
in de selectie

Zes spelers met een Flevo Boys-achtergrond
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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!

Maak nu een afspraak voor jouw 3D-impressie en kom langs in onze showroom.

Escudo 1a, Emmeloord  |  www.stobastone.nl

Omdat het
allemaal begint
bij een goede
basis

 

“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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BCF bedankt alle BCF leden
voor hun trouwe steun!

BEN VAN TILBURG

BCF bedankt alle BCF leden
voor hun trouwe steun!
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Bovenste rij v.l.n.r.: Yumé Ramos, Frits Dantuma, Said Hassan, Timon Rorije, Kelt Jager, Aran Nijboer, Ayoub Lachloufi, Robin Rijckenberg, Tomas Boer, Robin Zuidema, Matyas van Zorge, Fariz Mesud, Volken Huisman, Marc Reussing, Ron Janzen, Aron Kleefstra, Yander Zandbergen, 
Johan Tiems, Bas Bakker, Roelof Strikwerda, Abdessamad Boundati, Ivar Span | Voorste rij v.l.n.r.: Jeroen de Groot, Henk Boer, Bennie Vissers, Arjen Postma, Thomas Hoekzema, Gerard Gerbranda, Willem de Vreeze. 

FLEVO BOYS
2020-2021

Deze pagina wordt u aangeboden door HetUitzendBureau.nl en Wiz-arts, de twee shirtsponsors van Flevo Boys 
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Abdessamad Boundati
Middenvelder (30-08-1997)

4e jaar A-selectie

Ayoub Lachloufi  
Aanvaller (06-01-2000)

1e jaar A-selectie

Aron Kleefstra  
Verdediger (18-07-1999)

1e jaar A-selectie 

Bas Bakker
Verdediger (31-08-2000)

2e jaar A-selectie

Fariz Mesud
Keeper (01-01-1996)

4e jaar A-selectie

Roelof Strikwerda
Verdediger (29-11-1994)

5e jaar A-selectie

Aran Nijboer
Middenvelder (29-01-1990)

11e jaar A-selectie

Johan Tiems
Aanvaller (01-09-1997)

3e jaar A-selectie

Marc Reussing
Verdediger (03-04-1996)

3e jaar A-selectie

Frits Dantuma 
Verdediger (03-08-1992)

1e jaar A-selectie

Ivar Span
Middenvelder (09-06-1996)

4e jaar A-selectie

Robin Rijckenberg 
Verdediger (06-01-2000)

1e jaar A-selectie

Ron Janzen 
Verdediger (05-01-1994)

1e jaar A-selectie

Timon Rorije
Aanvaller (10-07-1990)

12e jaar A-selectie

Kelt Jager 
Verdediger (12-03-1999)

1e jaar A-selectie

Tomas Boer
Middenvelder (21-07-1988)

5e jaar A-selectie

Matyas van Zorge 
Keeper (10-05-2002)

1e jaar A-selectie

Robin Zuidema 
Aanvaller (27-11-1995)

1e jaar A-selectie

Yumé Ramos
Aanvaller (19-10-1986)

2e jaar A-selectie

Jeroen de Groot
Fysiotherapeut

Henk Boer
Keeperstrainer

Thomas Hoeksema
Materiaalman

Gerard Gerbranda
Leider

Willem de Vreeze 
Verzorger/Hersteltrainer

Bennie Vissers 
Assistent trainer

Arjen Postma 
Hoofdtrainer

Staf en begeleiding

Spelersgroep

Said Hassan 
Middenvelder (01-06-1992)

1e jaar A-selectie

Volken Huisman 
Keeper (17-11-1995)

1e jaar A-selectie

Yander Zandbergen 
Middenvelder (07-03-1995)

1e jaar A-selectie

FLEVO BOYS
2020-20212020-2021
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BCF bedankt alle BCF leden
voor hun trouwe steun!

BCF bedankt alle BCF leden
voor hun trouwe steun!

EXISTING LOGO REVERSE LOGO MODIFIED LOGO - NO TAGLINE

vanVeen@dvies
Administraties & Financiëel advies

Van der Lei Consult BV

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

Voordeel scoren en toch de beste service?

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

Bosch Car Service Ben van Tilburg
Oosteinde 12, 8316 BL Marknesse

T (0527) 20 14 81

www.benvantilburg.nl

Wij doen alles voor uw auto

SPECIALIST IN VERKOOP & ONDERHOUD VAN ALLE MERKEN ZOWEL NIEUW ALS GEBRUIKT!

vr uw
auto nl BEN VAN TILBURG

STAAT KLAAR VOOR

JOU!
DIT TOPTEAM

In 1993 werd Bakkerij Hans Schipper hoofdsponsor van Flevo Boys. In de bijna dertig jaar daarna werden 

bedrijven van Emmeloorder Hans Schipper opnieuw hoofdsponsor, zoals Schipper Brood en Bakker Schat.     

De laatste jaren was hij hoofdsponsor met Brood.net, die goodwill kweekt voor de bakkers. 

Advertorial

Hans Schipper, bijna dertig jaar (hoofd)sponsor

‘Tijd om een stap  
terug te doen’

Aan de diverse perioden als hoofdsponsor 
zal aan het einde van dit seizoen een einde 
komen. ‘Ik heb geen bedrijf meer waarmee 
ik kan sponsoren en ben 73 jaar. Het is mooi 
geweest. Ik blijf wél nog drie jaar lid van 
de BCF, maar ga lekker op de achtergrond 
genieten van het voetbal en de gezelligheid.’

‘Ik blijf wél nog drie 
jaar lid van de BCF’

We blikken op deze pagina even terug op die 
bijna dertig jaar. Herinneringen genoeg. ‘Ik 
had als ondernemer in Hoogeveen geleerd 
dat het sponsoren van de lokale voetbalclub 
HZVV, waar veel van mijn werknemers lid 
van waren, veel goodwill oplevert.

In Emmeloord, waar ik eind jaren tachtig 
een industriële bakkerij overnam, wilde ik 
dit ook. Jaap Schaap, mijn commercieel 
manager, kreeg een budget en zorgde 
ervoor dat onze naam in de wijde regio 
op reclameborden langs de velden te zien 
was. Je kunt nog zo goed brood bakken, als 
klanten je niet kennen of niet mogen, kopen 
ze je brood niet.’

Hoofdsponsor in 1993
Voetballiefhebber Hans keek graag bij 
Flevo Boys en na gesprekken met voorzitter 
Ben Vinke, secretaris Hans van den Brink 
en sponsor Leen Zwemer werd hij in 1993 
hoofdsponsor. Elke thuiswedstrijd nam hij 
plaats op zijn vaste plek op de tribune en na 
afloop nodigde het bestuur hem uit voor een 
drankje in de bestuurskamer. ‘Met andere 
sponsors als Harm de Jong en Leen Zwemer 
hadden we daar onze eigen tafel. Het was 
eigenlijk een kleine businessclub,’ lacht 
Hans.

Een oude elftalfoto van Flevo Boys 1.

Jaap Schaap regelde de financiën, de 
aankoop van de tenues, de bedrukking, et 
cetera. Het bijzondere is dat Jaap ook op een 
andere wijze bij Flevo Boys betrokken raakte 
en weer betrokken is geraakt. Kleinzoon Kelt 
Jager begon als pupil op Sportpark Ervenbos 
en is via PEC Zwolle en FC Almere weer op 
het oude nest teruggekeerd. Vanaf oktober 
hoopt Jaap zijn momenteel geblesseerde 
kleinzoon weer te zien voetballen.
Samen met Hans Schipper natuurlijk, die 
altijd bij Flevo Boys betrokken is gebleven. 
‘De verloren degradatiewedstrijd tegen HHC 
in Wezep staat me nog goed bij. HHC was 
de sportieve vijand van vv Bergentheim, 
de club uit mijn geboortedorp. Jaren later 
promoveerde Flevo Boys naar de Topklasse. 
Dat was genieten. Maar soms loop ik me 
ook enorm te ergeren, zoals het afgelopen 
seizoen. Ik maak me eigenlijk veel te druk, 
maar kan nu eenmaal slecht tegen mijn 
verlies.’

Hulde aan bestuur
In de financieel moeilijke periode voor Flevo 
Boys, nu zo’n drie jaar geleden, stapte Hans 
als sponsor weer naar voren. ‘Ik vind het 
knap hoe het nieuwe bestuur de vereniging 
financieel weer op het goede spoor heeft 
gezet. Voor mij is het nu tijd om een stap 
terug te doen.’
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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

Naast de meisjes die in een jongensteam 
voetbalden, wilde vorig seizoen een groep 
meisjes een team met alleen maar meisjes. 
Dat werd Mo11. Het was voor het eerst in 
de geschiedenis van Flevo Boys dat er zo’n 
jong meisjesteam de competitie inging. 
Rodina Stegeman en André Fleer werden 
trainer/coaches. Hun dochters zitten ook 
in het team ‘Sommige meisjes komen niet 
goed uit de verf bij de jongens doordat 
die gemiddeld toch sterker en steviger 
zijn, ‘ legt André uit. ‘Dan is voetbal tegen 
meisjes van dezelfde leeftijd toch fijner.’

Saai einde seizoen
De start in het najaar was moeizaam, 
maar na de winterstop bleek dat ze veel 
hadden geleerd en schoten ze met een 
forse overwinning uit de startblokken. 
Helaas konden er daarna geen wedstrijden 
meer worden gespeeld en dat vonden alle 
meiden heel saai. Er werd daarna alleen 
nog maar getraind. De opkomst bleef goed. 

Tijdens de allerlaatste training van het 
seizoen, woensdagavond 24 juni, is het 
op veld 3 bloedheet. De vlammen slaan 
bij wijze van spreken uit het kunstgras. 
Ondanks het enthousiasme van André 
en Rodina, voormalig speelster van Flevo 
Boys 1, puffen de meisjes zich door de 
afwerkoefeningen en het partijtje heen. 
De hoofden worden steeds roder. Maar 
als de bal in de buurt is vergeten ze alle 
vermoeidheid en gaan ze ervoor. Sprinten, 
acties maken, op doel schieten.

Volop genieten
Rodina geniet van het geven van de 
trainingen en het zaterdags met haar 
team op pad gaan. ‘Het is echt een team. 
Ze zijn soms heel fel tegen elkaar, maar 
als er iemand een blessure heeft komen 
ze allemaal direct bezorgd vragen hoe het 
is. Heel sociaal.’ ‘Leuk is dat ons team er 
fantastisch uit ziet’, voegt André daar nog 
aan toe. 

Dankzij de shirts, trainingspakken en 
tassen van sponsor Henk Kooij uit Ens, die 
op de tassen en kleding overigens liever 
reclame laat maken voor Kika… 

Nieuwe selecties
In de zomer vallen zoals gebruikelijk de 
meeste teams uit elkaar en worden er 
nieuwe selecties gemaakt. Een aantal 
meisjes is deze zomer overgegaan naar 
Mo13. Maar er komen weer nieuwe 
teamgenoten over uit jongensteams. 
Komend seizoen is er opnieuw een Mo11. 
We zijn benieuwd of een van hen ook de 
top gaat halen, net als Lieke Martens.

‘Lieke Martens is  
mijn voorbeeld’

Mo11: het jongste meisjesteam van Flevo Boys

Twee feloranje shirts springen er tijdens de training van Mo11 uit. Op de 

rug siert de naam van Lieke Martens en haar rugnummer: 11.  Het zegt 

veel over de huidige situatie in het vrouwenvoetbal. De topprestaties 

van ons nationale vrouwenelftal en het groeiende aantal jonge meisjes 

dat gaat voetballen.

André Fleer en Rodina Stegeman coachen hun meiden tijdens de laatste training van 2019-2020.

‘Sommige meisjes 
komen niet goed 
uit de verf bij de 
jongens doordat 
die gemiddeld toch 
sterker en steviger 
zijn’ 
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Da’s goed zeg... zeker van de Pyramideweg!

DE TWIEDE BOET

PYRAMIDEWEG 3B, URK, TEL. 688549

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

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

Exclusive Paints & Wallpapers

Pyramideweg 11, 8321 CG  Urk
Tel. 0527-690011

Pyramideweg 15, Urk
Telefoon 0527-681420

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

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

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

Installatiewerk

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!

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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Het gaat om het voetbal-
plezier van 22 spelers

Scheidsrechters vaak ondergewaardeerd

Het zijn belangrijke vrijwilligersactiviteiten, 
want zonder scheidsrechters kan er niet 
op een leuke manier worden gevoetbald. 
Iedereen weet het, maar weinigen 
benoemen het. De waardering voor 
scheidsrechters is nog altijd te laag.

Jan, in het dagelijks leven was hij actief 
voor Politie Flevoland, heeft fluiten altijd 
leuk gevonden. Hij kwam zaterdags op alle 
plekken in Noord- en Oost-Nederland, floot 
jong en oud, heren en dames, en maakte 
van alles mee. ‘Die derby’s in Friesland. 
Dat ging er stevig aan toe hoor!’ Hij vindt 
het fluiten in deze tijd niet moeilijker of 
makkelijker dan in zijn jonge jaren. ‘Een 
groot verschil met vroeger is de mondige 
jeugd. Verder is het spel door het kunstgras 
sneller geworden. Dit houdt in dat je als 
scheidsrechter een goede conditie moet 
hebben om spelsituaties van dichtbij goed 
te kunnen beoordelen!’

‘Remco Paulusma 
en Marthijs 
Krooneman zijn 
begonnen bij Flevo 
Boys en fluiten 
inmiddels voor de 
KNVB’

Het aantal scheidsrechters in Nederland 
neemt volgens Jan weer iets toe, na vele 
jaren van krimp. Met name doordat bij veel 
clubs initiatieven zijn ontstaan om jonge 
scheidsrechters op te leiden. 
In samenwerking met de KNVB 

Maar liefst veertig seizoenen heeft Jan Jongman (74) gefloten voor de KNVB. Daarnaast was hij voor Flevo 

Boys jarenlang actief als bestuurslid algemene zaken, onder meer in de periode van voorzitter Taeke Dijkstra.        

Nu is Jan op dinsdagavond nog actief in de regionale trainingsgroep van scheidsrechters, terwijl hij zaterdags 

voor de KNVB scheidsrechters begeleidt in de S03-groep. In geval van nood fluit hij ook nu nog wedstrijden    

bij Flevo Boys. 

worden er ook bij Flevo Boys cursussen 
verenigingsscheidsrechter gegeven. Daar 
heeft onze club al veel scheidsrechters aan 
overgehouden. Jan Jongman: ‘Sommigen 
van hen stromen door naar de SO3-
groep en die zie ik dan weer terug als 
praktijkbegeleider.’

De trainingen op dinsdagavond zijn volgens 
Jan gezellig en leerzaam. ‘Onder leiding 
van Age Albada trainen we altijd fijn en na 
afloop zitten we gezellig bij elkaar. Samen 
bespreken we dan ook de wedstrijden in het 
weekend. Vooral de jonge scheidsrechters 
steken daar veel van op. We ondersteunen 
elkaar ook als er een nare ervaring is 
geweest. Dat gebeurt niet vaak hoor. In het 
algemeen geeft fluiten veel voldoening. Het 
is fijn om een bijdrage te kunnen leveren 
aan het voetbalplezier van twee teams.’

V.l.n.r.: Remco Paulusma, Marthijs Krooneman,  Jan Jongman, Tiemen de Boer, Age Albada en Jaap Jongejan. 

WIZ-ARTS B.V.  
TROTSE SPONSOR  
VAN FLEVO BOYS
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Coördinatoren zoeken samenwerking met ouders 

Wat doe jij om voetbal
voor je kind leuk 
te maken? 

De coördinatoren van Flevo Boys. Boven v.l.n.r.: aan: Jennifer van Bruggen, Christine Dijkstra, Ronald Verhage. Midden: Carmen de Wreede, Ria Bos, 
Tineke van de Voort. Onder: Patrick Helsdingen, Richard Wierda. Op de foto ontbreken Wim Harsevoort en Hans de Jong.

Twee beheerders van deze voetbalschat, 
Jennifer van Bruggen en Hans de Jong, lopen 
met zichtbaar plezier langs de zijlijn. Zij zijn 
de coördinatoren van respectievelijk Jo11-
Jo12 en Jo8-Jo9-Jo10. Links en rechts maken 
ze een praatje met ouders en voetballertjes. 
We kunnen vrijwilligers niet genoeg 
waarderen. Zonder het werk van, in dit 
geval, de coördinatoren loopt onze rood-
witte voetbalmachine op zaterdagochtend 
hopeloos vast.

Jennifer
Jennifer van Bruggen, dochter van clubman 
Henk de Waal, was in haar jeugd een 
talentvolle kunstzwemster. Met voetbal 
had ze niet veel. Totdat zoon Casper bij 
Flevo Boys ging voetballen. En later zijn 
broertjes Bram en Lars. Jennifer, niet te 
beroerd om haar handen uit de mouwen te 
steken, werd leider. Drie jaar geleden werd 
ze coördinator. 

Hans
Hans de Jong (33) heeft wel een 
voetbalachtergrond. Hij begon bij SteDoCo 
en speelde zelfs even hoofdklassevoetbal, 
totdat hij na een zware enkelblessure moest 
stoppen. Anderhalf jaar geleden werd hij, 
toen zoon Pepijn op voetballen ging, Flevo 
Boys ingetrokken. Hij verzorgde trainingen 
en floot af en toe een wedstrijdje. ‘Als je 
kinderen lid worden van een club vind ik 
dat je daar ook vrijwilligerswerk behoort te 
doen.’ 

Het is fris, maar de zon laat zich deze zaterdagmorgen voorzichtig zien op Sportpark Ervenbos. Het is nog 

voor de Coronacrisis. De tenues van de vele teams zorgen voor een dynamisch schouwspel van bewegende 

kleuren. Rood-wit overheerst uiteraard. Typische voetbalgeluiden vullen de lucht: het doffe geluid van de 

voetbalschoen tegen de leren bal, het gejuich van jonge spelertjes, de schrille fluitjes van de scheidsrechters, 

de aanmoedigingen van de ouders. Wat een rijkdom zie je hier elke zaterdagmorgen! En wat hebben we dit 

gemist in het afgelopen voorjaar.

Sinds drie maanden is Hans met veel 
enthousiasme en ambitie coördinator.  Zijn 
uitdaging is om het leuk te maken voor 
kinderen en hun ouders om bij Flevo Boys 
te voetballen. Waarbij Hans de ouders 
nadrukkelijk wil inschakelen. ,,Wat kun jíj 
doen om het voetballen bij Flevo Boys leuk 
te maken voor je kind?’’, is de uitdagende 
vraag die hij daarom vaak stelt.  

Team samenstellen
Wat doet een coördinator nu precies? 
Jennifer: ‘Een belangrijke taak van ons is het 
samenstellen van de teams, in nauw overleg 
met de leiders en de trainers.’ Dat was dit 
voorjaar vanwege de Coronacrisis een extra 
uitdaging. In goed overleg met de trainers 
en leiders is dit toch weer gelukt. ‘Als dat is 
gebeurd, zoeken we trainers en leiders bij 
deze teams,’ vervolgt Jennifer.
Als de teams zijn samengesteld, trainers 
hun trainingen geven en leiders en ouders 
zaterdags op pad gaan, is het werk nog 
niet gedaan. Want gedurende het seizoen 

waaien er voortdurend problemen en 
probleempjes aan, als regenbuien in een 
nat najaar. De coördinator is dan het eerste 
aanspreekpunt voor de ouders. Zijn er te 
weinig spelers door blessures? Is er een 
conflict in een team? De coördinatoren 
proberen de problemen op te lossen. 
Samen met de ouders.

Leuk en uitdagend
Jennifer geeft aan dat ze haar 
vrijwilligerswerk vaak leuk en uitdagend 
vindt. ‘Ik werk in de zorg met senioren. Bij 
Flevo Boys ontmoet ik weer andere mensen. 
Door ervaring weet ik nu de soms lastige 
gesprekken vaak goed af te sluiten. Ik vind 
het contact met de andere coördinatoren 
ook erg leuk. Elke zes weken komen we 
een keer bij elkaar om de lopende zaken 
te bespreken. Onze problemen lijken 
vaak op elkaar. Het is fijn om daarover te 
klankborden.’

Hans, werkzaam bij Politie Midden-
Nederland, krijgt ook veel energie van zijn 
vrijwilligerstaak bij Flevo Boys. Hans: ‘Als 
Pepijn om elf uur moet spelen, loop ik vaak 
om negen uur al op het sportpark. Het 
is een prachtgezicht om op al die velden 
jongens en meisjes enthousiast te zien 
voetballen. Daar doe je het voor.’

‘Zonder het 
werk van de 
coördinatoren 
loopt onze 
rood-witte 
voetbalmachine op 
zaterdagochtend 
hopeloos vast’

Flevo Boys heeft dit seizoen een nieuwe 
voorzitter van de voetbalcommissie, ook 
wel jeugdvoorzitter genoemd. Het is 
Patrick Helsdingen. Hij is de opvolger van 
Jeroen Harsevoort.

Patrick is geen onbekende in onze 
vereniging. Hij voetbalde tot en 
met de A’s bij SC Emmeloord en 
moest na drie knieoperaties en twee 
scheenbeenoperaties stoppen met 
voetbal. Patrick werd jeugdtrainer van 
Flevo Boys, onder meer van E1, met onder 
andere Tjeerd Korf, Jamal Belakhdar, Thijs 
Haaksma, Thijs Slettenhaar en Kees de 
Munnik.

Bij SC Espel werd de Emmeloorder, in 
het dagelijks leven servicemonteur van 
warmtekrachtkoppelingsinstallaties 
van Bosch, trainer van de jeugd. Na die 
vijfjarige periode trainde en coachte 
Patrick drie jaar het eerste van Espel. 

Hij keerde bij Flevo Boys terug als trainer 
van Jo13-1 en het afgelopen seizoen van 
Jo19-1. Tevens begeleidde hij samen met 
Marco Bogaart de Jo23.

Dit seizoen geeft hij dus leiding aan onze 
afdeling jeugdvoetbal. Een belangrijke 
taak wordt het begeleiden van de 
coördinatoren, waarvan we er twee elders 
op deze pagina’s portretteren. Ook zal er 
veel aandacht uitgaan naar het trainen 
van de trainers, vooral de nieuwe trainers. 
‘We moeten daarin creatief zijn’, stelt 
Patrick. ‘Je kunt in zo’n coronajaar niet 
te veel financiële ondersteuning van het 
bestuur verwachten. Maar we kunnen 
bijvoorbeeld wel iets organiseren met PEC 
Zwolle, waarmee we goed samenwerken. 
Ook kunnen we altijd de hulp van de KNVB 
inroepen. Uiteindelijk moeten we elkaar 
allemaal helpen. Om onze jeugdleden zo 
goed mogelijk te trainen en te begeleiden, 
zodat ze zich met veel plezier optimaal 
ontwikkelen. Ik heb er veel zin in!’

Patrick Helsdingen nieuwe voorzitter 
voetbalcommissie
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De ID.3
Gewoon een Volkswagen.
Maar nu elektrisch.

Pouw Kampen
Nijverheidsstraat 35 POUW.NL

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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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

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

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

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 (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 
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 
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Univé is een lokale en laagdrempelige 
organisatie. Frank de Vries: ‘We zijn sinds 
begin juni weer open en klanten zijn altijd 
welkom voor het bespreken van problemen 
en stellen van vragen. Alles op anderhalve 
meter afstand uiteraard.’  Frank wijst 
daarnaast op de onderhoudsgesprekken, 
die wél op afspraak zijn. Na zo’n 
gesprek is alles weer up to date. Je bent 
niet onderverzekerd, maar ook niet 
oververzekerd.

Handig abonnement
Frank de Vries vraagt ook aandacht voor 
het ‘Veilig-wonen-abonnement’.  Dit 
abonnement helpt klanten schade te 
voorkomen door brand, lekkage of inbraak. 

‘Met zo’n abonnement helpt Univé je 
bijvoorbeeld bij het schoonmaken van de 
schoorsteen, of het schoonmaken van de 
dakgoot.’

Eerst voorkomen
‘Univé schenkt veel aandacht aan 
voorkomen, beperken en verzekeren. 
Heb je goed hang- en sluitwerk in je 
woning? Heb je een rookmelder? Een 
koolomonoxidemelder? Deze voorzieningen 
kunnen niet alleen materiële schade, 
maar ook mentale schade voorkomen. Een 
inbraak of een brand hakt er in hoor, is onze 
ervaring. Na voorkomen en beperken volgt 
verzekeren.’

Actie
Univé is een maatschappelijk betrokken 
coöperatieve verzekeraar. En al vele jaren 
hoofdsponsor van de jeugdafdeling van 
Flevo Boys. Samen gezond bezig zijn 
sluit natuurlijk naadloos aan bij een 
organisatie als Univé. Naast het overmaken 
van de sponsorbijdrage uit de hechte 
samenwerking 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. Frank de Vries: ‘Wij willen meer 
doen dan alleen geld geven. We willen ook 
samenwerken, een relatie opbouwen, met 
wederzijds voordeel.’

Frank de Vries nieuwe vestigingsleider Univé Emmeloord

Hoofdsponsor jeugd Flevo 
Boys: we doen het samen  

Advertorial

‘Verzekeren doen we samen. Net als voetballen.’ Dat zegt Frank de Vries, per 1 januari van dit jaar de 

nieuwe vestigingsleider van Univé Emmeloord, als opvolger van Frans Lambregtse. De geboren en getogen 

Emmeloorder is een voetballiefhebber en bezoekjes aan de thuisduels van Flevo Boys 1 en het businesshome 

zijn voor hem zeker geen verplichting. Kijken naar voetbal doet hij dus ook graag samen! 



47474646

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

vv Flevo Boys beschikt over 

een actieve Club van Honderd. 

Deze richt zich op steun aan 

voetbalvereniging Flevo Boys in 

de sfeer van de accommodatie. 

De club telt momenteel ongeveer 

110 donateurs, die jaarlijks €100,- 

betalen. 

Het bestuur zorgt voor het in stand houden 
van deze donateursclub en het werven van 
nieuwe donateurs. De Club van Honderd is 
een ideale organisatie voor mensen die geen 
grote sponsorbedragen kunnen overmaken, 
maar met een bijdrage van € 100,00 per 

jaar toch iets extra’s willen doen voor hun 
vereniging. Jaarlijks wordt er daardoor een 
aanzienlijk bedrag overgemaakt aan Flevo 
Boys. Vooraf wordt met het bestuur van 
de voetvalvereniging altijd afgesproken in 
welke bijzondere projecten het geld wordt 
gestoken.

Wilt u ook bijdragen aan een mooi project? 
Word dan lid van de Club van Honderd. U 
kunt zich via het aanmeldingsformulier op 
de site van Flevo Boys aanmelden. 
Het ingevulde formulier kunt u sturen 
naar: clubvanhonderd@flevoboys.nl. Ga 
naar https://flevoboys.nl/sponsor/club-
van-100/ voor meer informatie. Of spreek 
een van de bestuursleden aan die op de 
informatiepagina op pagina 44 staan.

Word lid van de  
Club van Honderd

Elk lid van de BCF heeft 
een contactpersoon
Dit zijn de leden van de vernieuwde sponsorcommissie van Flevo Boys. 

Ze fungeren nu ook als ‘accountmanagers’. Elk lid onderhoudt de 

contacten met een aantal leden van de BCF. In de coronamaanden lieten 

zij zich zien met een fles Papillon ‘bubbles’. De bezorger van de fles is 

ook uw contactpersoon. 

Ze kunnen veel voor de BCF-leden 
betekenen. Komt u weinig in ons 
businesshome en voelt u een drempel, maar 
wilt u wel graag eens langskomen? 
Schakel uw contactpersoon in; die 
introduceert u desgewenst bij andere 
leden. Wilt u uw bedrijf presenteren? Vraag 
uw accountmanager wat er mogelijk is. 
Heb je een relatie die belangstelling heeft 
voor een lidmaatschap van de BCF? Tip de 
sponsorcommissie. Die maakt er werk van.
Tot ziens in ons businesshome dit seizoen!

Henk Strookappe 06 53553396

Alex Stoker 06 25022840

Kees de Munnik 06 14890802

Harry Scholtens 06 53549493

Jan Papma 06 12784487

Frans Lambregtse 06 27560495

Roberto Kwakman 06 23979947

Jaap Tol 06 50839120

Stephan Wiersma 06 53112414

Carel Machiels 06 51143043

Een aantal projecten, gefinancierd 
door de Club van Honderd:
• Pannaveld
• Nieuwe doelen
• Verbouwing 

verzorgingsruimte
• Nieuwe stoelen tribune
• Renovatie toiletruimten
• Nieuw meubilair in de kantine
• Vernieuwing kantine
• Renovatie kantine 
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Advertorial

Flynth adviseurs en accountants heeft na ruim twintig jaar 

hoofdsponsor te zijn geweest van Flevo Boys een stapje terug gedaan. 

Ook als platina sponsor is de betrokkenheid van Flynth groot bij deze 

mooie vereniging.

In deze veranderende tijden wordt er 
anders gekeken naar de toekomst. Dit 
geldt ook voor ondernemers. De adviseurs 
van Flynth denken met ondernemers mee 
bij het toekomstgericht ondernemen. 
In de persoonlijke gesprekken komen 
veel onderwerpen ter sprake. Deze 
onderwerpen kunnen vervolgens leiden 
tot adviestrajecten. Voorbeelden van 
adviestrajecten zijn: het voorkomen van 
persoonlijke risico’s, de bepaling van 

strategische keuzes, beoordelen van de 
huidige financiering en het verbeteren van 
samenwerking en communicatie binnen de 
onderneming. De lokale adviseurs worden 
hierbij ondersteund door gespecialiseerde 
adviseurs vanuit zeven advies gebieden: 
fiscaal, bedrijfskundig, juridisch, HR, 
gebouw en omgeving, deal en subsidie.
Welke adviesbehoefte er ook is de 
adviseurs van Flynth staan pal naast u als 
ondernemer!

Wilt u kennismaken met Flynth of wilt u 
sparren over uw toekomstplannen? Henk 
Strookappe, Rick van den Bos, Jacob de 
Jong en Stephan Wiersma zijn ieder op hun 
manier betrokken bij Flevo Boys en staan u 
graag te woord.

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

Flynth adviseurs en accountants

Voor toekomst-
gericht ondernemen  

nugtr.nl

Websites & apps

Logo & huisstĳ l

Pandreclame

Autoreclame

Wĳ  zĳ n 
gepassioneerde 
reclamemakers

met de voeten 
in de polderklei

Bellen 0527 85 85 80   Appen 06 30 24 82 34   Mailen info@nugtr.nl   Bezoeken Ecopark 63 Emmeloord  Volgen Facebook | LinkedIn | Instagram

Wedstrijdprogramma 2020-2021
EERSTE PERIODE

Wedstrijddag 1, 5 september
SC Genemuiden - Buitenpost
De Dijk asv - AZSV
Volendam (rkav) - Swift
DETO - Flevo Boys
Urk - NSC Nijkerk
Noordscheschut - SDC Putten
ONS Sneek - Berkum
Eemdijk - HZVV

Wedstrijddag 2, 12 september
Swift - DETO
NSC Nijkerk - Volendam (rkav)
Buitenpost - ONS Sneek
Flevo Boys - Noordscheschut
HZVV - Urk
AZSV - SC Genemuiden
SDC Putten - De Dijk asv
Berkum - Eemdijk

Wedstrijddag 3, 19 september
SC Genemuiden - SDC Putten
De Dijk asv - NSC Nijkerk
Volendam (rkav) - AZSV
Urk - Berkum
Noordscheschut - HZVV
ONS Sneek - Swift
Eemdijk - DETO
Buitenpost - Flevo Boys

Wedstrijddag 4, 26 september
DETO - Volendam (rkav)
Swift - Eemdijk
NSC Nijkerk - Noordscheschut
Flevo Boys - De Dijk asv
HZVV - Buitenpost
AZSV - Urk
SDC Putten - ONS Sneek
Berkum - SC Genemuiden

Wedstrijddag 5, 3 oktober
SC Genemuiden - Flevo Boys
De Dijk asv - Swift
Volendam (rkav) - Berkum
Urk - SDC Putten
Noordscheschut - DETO
ONS Sneek - HZVV
Eemdijk - AZSV
Buitenpost - NSC Nijkerk

Wedstrijddag 6, 10 oktober
DETO - Urk
Swift - Buitenpost
NSC Nijkerk - SC Genemuiden
Flevo Boys - Volendam (rkav)
HZVV - De Dijk asv
AZSV - ONS Sneek
SDC Putten - Eemdijk
Berkum - Noordscheschut

Wedstrijddag 7, 17 oktober
SC Genemuiden - HZVV
Volendam (rkav) - De Dijk asv
Noordscheschut - AZSV
ONS Sneek - DETO
Eemdijk - Urk
Buitenpost - SDC Putten
Flevo Boys - NSC Nijkerk
Berkum - Swift

Wedstrijddag 8, 24 oktober
De Dijk asv - Eemdijk
DETO - SC Genemuiden
Urk - Volendam (rkav)
Swift - Noordscheschut
NSC Nijkerk - ONS Sneek
HZVV - Berkum
AZSV - Buitenpost
SDC Putten - Flevo Boys 

Wedstrijddag 9, 31 oktober
SC Genemuiden - Urk
Noordscheschut - Eemdijk
ONS Sneek - Volendam (rkav)
NSC Nijkerk - AZSV
Buitenpost - De Dijk asv
Flevo Boys - HZVV
SDC Putten - Swift
Berkum - DETO

Wedstrijddag 10, 7 november
De Dijk asv - Berkum
Volendam (rkav) - SC Genemuiden
DETO - Buitenpost
Urk - Noordscheschut
Eemdijk - ONS Sneek
Swift - Flevo Boys
HZVV - NSC Nijkerk
AZSV - SDC Putten

TWEEDE PERIODE

Wedstrijddag 11, 14 november 
SC Genemuiden - Swift
De Dijk asv - DETO
Noordscheschut - Volendam (rkav)
ONS Sneek - Urk
NSC Nijkerk - Eemdijk
Buitenpost - Berkum
Flevo Boys - AZSV
SDC Putten - HZVV

Wedstrijddag 12, 21 november
Volendam (rkav) - Buitenpost
DETO - SDC Putten
Urk - De Dijk asv
ONS Sneek - Noordscheschut
Eemdijk - SC Genemuiden
Swift - NSC Nijkerk
HZVV - AZSV
Berkum - Flevo Boys

Wedstrijddag 13, 28 november
SC Genemuiden - Noordscheschut
De Dijk asv - ONS Sneek
NSC Nijkerk - Berkum
Buitenpost - Eemdijk
Flevo Boys - Urk
HZVV - Swift
AZSV - DETO
SDC Putten - Volendam (rkav)

Wedstrijddag 14, 5 december
Volendam (rkav) - HZVV
DETO - NSC Nijkerk
Urk - Buitenpost
Noordscheschut - De Dijk asv
ONS Sneek - SC Genemuiden
Eemdijk - Flevo Boys
Swift - AZSV
Berkum - SDC Putten

Wedstrijddag 15, 12 december
De Dijk asv - SC Genemuiden
Eemdijk - Volendam (rkav)
Swift - Urk
NSC Nijkerk - SDC Putten
Buitenpost - Noordscheschut
Flevo Boys - ONS Sneek
HZVV - DETO
AZSV - Berkum

Wedstrijddag 16, 16 januari
SC Genemuiden - AZSV
Volendam (rkav) - Flevo Boys
DETO - Swift
Urk - HZVV
Noordscheschut - NSC Nijkerk
ONS Sneek - Eemdijk
SDC Putten - Buitenpost
Berkum - De Dijk asv

Wedstrijddag 17, 23 januari
SC Genemuiden - DETO
De Dijk asv - Volendam (rkav)
Eemdijk - Berkum
NSC Nijkerk - Urk
Buitenpost - Swift
Flevo Boys - SDC Putten
HZVV - ONS Sneek
AZSV - Noordscheschut

Wedstrijddag 18, 30 januari
Volendam (rkav) - NSC Nijkerk
DETO - Eemdijk
Urk - SC Genemuiden
Noordscheschut - Flevo Boys
ONS Sneek - Buitenpost
Swift - De Dijk asv
SDC Putten - AZSV
Berkum - HZVV

Wedstrijddag 19, 6 februari
SC Genemuiden - Berkum
De Dijk asv - SDC Putten
Volendam (rkav) - ONS Sneek
Noordscheschut - Urk
Eemdijk - Swift
Buitenpost - HZVV
Flevo Boys - DETO
AZSV - NSC Nijkerk

Wedstrijddag 20, 27 februari
DETO - Noordscheschut
Urk - Eemdijk
Swift - ONS Sneek
NSC Nijkerk - Buitenpost
HZVV - Flevo Boys
AZSV - De Dijk asv
SDC Putten - SC Genemuiden
Berkum - Volendam (rkav)

DERDE PERIODE

Wedstrijddag 21, 6 maart
De Dijk asv - Urk
Volendam (rkav) -DETO
Noordscheschut -SC Genemuiden
ONS Sneek - Eemdijk
Swift - Buitenpost
Flevo Boys - NSC Nijkerk
SDC Putten - HZVV
AZSV - Berkum

Wedstrijddag 22, 13 maart
SC Genemuiden - De Dijk asv
Urk - DETO
NSC Nijkerk - Flevo Boys
Buitenpost - Volendam (rkav)
HZVV - AZSV
SDC Putten - Berkum
Eemdijk - Swift
Noordscheschut - ONS Sneek

Wedstrijddag 23, 20 maart
De Dijk asv - Noordscheschut
Volendam (rkav) - Urk
DETO - AZSV
ONS Sneek - SDC Putten
Eemdijk - Swift
Flevo Boys - HZVV
NSC Nijkerk - Berkum
Buitenpost - SC Genemuiden

Wedstrijddag 24, 3 april
SC Genemuiden - Volendam (rkav)
DETO - De Dijk asv
Noordscheschut - ONS Sneek
NSC Nijkerk - HZVV
Flevo Boys - AZSV
SDC Putten - Berkum
Swift - Eemdijk
Urk - Buitenpost

Wedstrijddag 25, 10 april
Volendam (rkav) - Noordscheschut
Urk - AZSV
ONS Sneek - Flevo Boys
Eemdijk - De Dijk asv
Swift - Buitenpost
HZVV - Berkum
SC Genemuiden - DETO
SDC Putten - NSC Nijkerk

Wedstrijddag 26, 17 april
SC Genemuiden - Eemdijk
De Dijk asv - HZVV
DETO - ONS Sneek
Urk - Noordscheschut
NSC Nijkerk - AZSV
SDC Putten - Flevo Boys
Buitenpost - Swift
Volendam (rkav) - Berkum

Wedstrijddag 27, 24 april
Berkum - AZSV
ONS Sneek - De Dijk asv
Eemdijk - Noordscheschut
Swift - NSC Nijkerk
Buitenpost - Flevo Boys
HZVV - SDC Putten
DETO - Urk
SC Genemuiden - Volendam (rkav)

Wedstrijddag 28, 8 mei
SC Genemuiden - ONS Sneek
De Dijk asv - Buitenpost
Volendam (rkav) - Eemdijk
DETO - Urk
Noordscheschut - AZSV
SDC Putten - HZVV
Swift - Berkum
Flevo Boys - NSC Nijkerk

Wedstrijddag 29, 15 mei
ONS Sneek - AZSV
Swift - Volendam (rkav)
NSC Nijkerk - De Dijk asv
Buitenpost - Flevo Boys
HZVV - SDC Putten
Berkum - SC Genemuiden
Eemdijk - Noordscheschut
DETO - Urk

Wedstrijddag 30, 22 mei
SC Genemuiden - NSC Nijkerk
De Dijk asv - Flevo Boys
Volendam (rkav) - SDC Putten
DETO - Urk
Noordscheschut - Eemdijk
AZSV - Berkum
ONS Sneek - Swift
Buitenpost - HZVV
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Business Club 
Flevo Boys

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 Harry Scholtens
06 53 54 94 93

Penningmeester Stephan Wiersma
06 53 11 24 14

Activiteitencoördinator
Fanny Platenkamp
06 50 65 20 44

Contactpersonen   
Sponsorcommissie

Algemeen e-mailadres: 
sponsorcommissie@flevoboys.nl

Henk Strookappe   06 53 55 33 96 
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
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 Ben 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 
Luimes AV 
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 
Wiz-arts B.V. 

Goudsponsors
ACF Bentveld/NUGTR Reclame
Drukkerij Feiko Stevens 
J.P. Advies 
Rabobank Noordoostpolder-Urk 
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 
Bouwonderneming Greven 
Breman Techniek BV 
Buikema Elektrotechniek 
CarXpert van Staveren 
Clean Centrum 
ClearView Management & Advies 
De Fernuvering 
Dijksma Koudetechniek 
EHB Fire Protection
Emelwerda College 
Folkers Zonweringen
Gertech Reinigingstechniek
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 
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 
Ridder Data Systems
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 
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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


