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Terug op het 
oude nest

De route van Yander 
Zandbergen naar 
het eerste liep via 
de jeugd van Flevo 
Boys, het tweede 
en eersteklasser 
Zeerobben. Sinds 
augustus 2020 is hij 
terug op het oude 
nest.  

Spelers bij Flevo 
Boys nog beter 
opleiden. Dat is het 
doel van het nieuwe 
technisch hart van 
Flevo Boys.

Het meisjesvoetbal 
floreert bij Flevo 
Boys. Maar in de 
senioren brokkelt 
wat in de jeugd is 
opgebouwd voor 
een deel af. De 
nieuwe trainer 
Ronald Takes wil 
die ontwikkeling 
tegengaan.

Technisch hart 
van Flevo Boys

Meisjesvoetbal 
floreert  

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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Via persoonlijke acties en digitale 
events hebben we de band met onze 
leden proberen vast te houden en dat 
is ook redelijk goed gelukt. Het aantal 
opzeggingen was relatief laag en niet veel 
anders dan in andere jaren. Daarvoor zijn 
we onze trouwe leden zeer dankbaar. We 
denken dat dit ook typisch Noordoostpolder 
is; je laat elkaar niet snel vallen. Dit sterkt 
ook ons enthousiasme om van 2021-2022 
weer een mooi BCF-jaar te maken, vol met 
activiteiten, voetbalplezier, gezelligheid en 
vruchtbare zakelijke ontmoetingen. Daar 
hebben we al weer diverse ideeën voor 
ontwikkeld.

Deze presentatiegids, al twintig jaar 
een uitgave van de BCF, staat weer 
vol met verhalen over onze mooie 
voetbalvereniging. Op de pagina’s 11 en 
15 presenteren wij met trots onze nieuwe 
hoofdsponsors, Strikt Uitzendbureau en 
ScholopUrk. Het bestuur van vv Flevo Boys 
vertelt over de woelige periode die de 
vereniging heeft doorgemaakt. De trainers 
Arjen Postma en Bennie Vissers spreken hun 
verwachtingen uit voor het komend seizoen. 
Geven ze een vervolg aan het succes van 
de eerste duels in het afgebroken seizoen 
2020-2021? 

Natuurlijk lezen jullie ook over de 
fantastische prestaties van onze 

accommodatiecommissie, misschien wel 
de belangrijkste sponsor van onze club. Met 
spijkers in de mondhoeken en het zaagsel 
in het haar vertellen Gezinus Cornelis en 
Nico Buikema over wat ze de afgelopen 
maanden weer in elkaar hebben getimmerd. 
En uiteraard zijn er weer boeiende 
verhalen over onze jeugd, de meisjes en de 
recreanten.

Nieuw was dat wij af en toe aanschoven 
bij interviews, op verzoek van onze vaste 
redacteur Huib van der Wal, om wat andere 
invalshoeken te creëren. Mooie bijvangst 
was dat wij sommige mensen in onze club 
ook wat beter hebben leren kennen. 
Vanzelfsprekend vinden we ook veel 
van onze sponsors terug op de pagina’s. 
Ook deze presentatiegids geeft weer 
een kleurrijk beeld van Flevo Boys. Wij 
wensen jullie veel leesplezier en een fijn 
voetbalseizoen!

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

Een jaar geleden presenteerden wij 
ons met veel enthousiasme als nieuwe 
voorzitter en vice voorzitter van de BCF. 
Niet wetende dat ons een dramatisch 
voetbalseizoen te wachten stond. Het 
seizoen 2020-2021 was, zonder ons 
unique selling point, het bezoeken van 
de thuiswedstrijden van Flevo Boys 1, 
een jaar om wel eens moedeloos van te 
worden. 

‘Typisch 
Noordoostpolder. 
We laten elkaar 
niet snel vallen’
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VERZEKERINGEN  HYPOTHEKEN

PENSIOENEN  BANKZAKEN  
... EN MEER.

WELK DOEL U OOK
VOOR OGEN HEBT ...

... BIJ HEILBRON STAAN WE GRAAG DICHTBIJ.

 www.heilbron.nl/emmeloord

0527 - 624 370  |  groothuisbouw.nl

MOGEN WIJ OOK UW 
DROOMWONING BOUWEN?

Stel online uw woning samen 
en bereken zelf de exacte prijs!
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Met een goed gevoel
het nieuwe seizoen in

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

Als voorzitter Henderikus Oostra in de kantine aanschuift voor het interview ten behoeve van dit verhaal, 

heeft hij al overleg gehad met Gezinus Cornelis over het heien van de palen voor het nieuwe balkon en heeft 

hij de leverancier van de kassa in de kantine al gemaand tot een snelle oplossing van een probleem. Deze 

voorzitter managet samen met zijn collega-bestuursleden onze omvangrijke voetbalclub, maar lost ook op de 

‘werkvloer’ de nodige problemen op. Een pittige vrijwilligersklus.

Het is een donderdagavond, eind juni. Op 
het hoofdveld wordt een oefenwedstrijd 
gespeeld. Elders wordt getraind. In de bijna 
lege kantine laat een aantal oude bekenden 
zich weer zien. Henderikus kijkt ontspannen 
vooruit naar het seizoen 2021-2022. ‘We 
hebben in het coronajaar nauwelijks 
sponsors verloren en zijn zelfs gegroeid in 
ledental. We zien groei bij de meisjes, in 
onze jeugd én we gaan de competitie in met 
tien seniorenteams. Geweldig! Dat brengt 
veel sfeer en gezelligheid in onze club. Het 
nieuwe balkon komt wat dat betreft precies 
op tijd!’

Aansluiting jeugd
Ook op het technische vlak zijn er 
belangrijke stappen gezet. Er is een 
technisch hart gevormd, waarin Ronald 
Lamsma, Aart Reussing, Patrick Helsdingen, 
Marco Bogaart en Joost Cornelis actief zijn. 

Elders in deze presentatiegids vertelt 
Ronald daar meer over. Henderikus: ‘De 
kern van hun opdracht is om een betere 
aansluiting te creëren tussen de jeugd en 
het eerste en tweede elftal. We willen met 
ons eerste en tweede op het huidige hoge 
niveau blijven spelen. Dat hoort bij Flevo 
Boys. Daarmee onderscheiden we ons in de 
regio. In dat kader mag het niveau van onze 
jeugd in sommige leeftijdscategorieën wel 
weer iets worden opgekrikt. Daartoe willen 
we ook investeren in de scholing van onze 
trainers.’

Vrijwilligers
Een punt van zorg blijft wel het langzaam 
teruglopend aantal vrijwilligers. ‘Ik weet 
het. Dit is een maatschappelijk fenomeen, 
maar we blijven er hard aan werken om 
vrijwilligers te werven en te houden. Onze 
vrijwilligerscoördinator Gerjan Timmerman 
speelt daar een belangrijke rol in.’

Inmiddels is het nazomer en rolt de bal 
weer op Sportpark Ervenbos. Henderikus: 
‘Ongeveer een jaar geleden hadden we 
onze eerste lock down. Het verbaasde 
mij in positieve zin hoe snel onze 
vrijwilligers alles op orde hadden voor de 
start van het seizoen, met lijnen, regels, 
afspraken, et cetera. Dat geeft ons bestuur 
vertrouwen dat we weer een ouderwets fijn 
voetbalseizoen tegemoet gaan!’
Met die ferm uitgesproken verwachting 
loopt de voorzitter naar zijn vertrouwde 
plek in de hoek van de kantine, voor 
de gesloten snoephoek, aan de 
ronde statafel, bij de mannen van de 
accommodatiecommissie. Het is tijd voor 
een biertje en om wat bij te praten over 
lopende zaken. Er is in een voetbalclub altijd 
wel wat te regelen. 
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De Hofstee 3, 8321HG Urk

Tel. 0527 681218

www.bakkerijdekof.nl

Rabobank trotse
sponsor van
Flevo Boys
Voetballen en verbinden met hart voor je club en  je werk: dat doet
Kees de Munnik, accountmanager bij de Rabobank. Op het veld, langs
de lijn en in de businessclub.

Een sterke verbinding maakt meer
mogelijk

Bennie Jansen - Emmeloord

Adres Landbouwkade 12, 8304 AE Emmeloord

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

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

Vertrouwd, vakkundig en snel

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

245392 Advertentie ABS Bennie Jansen - Emmeloord 178x135.indd   1 15-07-19   16:16
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Vorig seizoen beloofden ze bij hun aantreden als trainers van Flevo Boys 

1 aantrekkelijk voetbal. Leuk voor de spelers op het veld, boeiend voor 

de toeschouwers. Arjen Postma en Bennie Vissers maakten dat waar. 

Veel goals, veel overwinningen en een hoge positie in de hoofdklasse B. 

Totdat corona…, nou ja, dat weten we nu wel.

Wat volgde was een moeizame zoektocht 
naar plezier, naar motivatie, naar fitheid, 
zonder het wekelijkse hoogtepunt van een 
opwindende competitiewedstrijd. ‘Het 
was een heel vervelend jaar, soms heel 
frustrerend’, stelt Arjen Postma duidelijk. 
‘Toch moet ik de groep een compliment 
maken. Ze hebben er in beroerde 
omstandigheden zeker wat van proberen 
te maken. Dat zegt veel over de positiviteit 
die er in de selectie is.’ De beperkingen om 
te trainen zijn nu weggepoetst en er mogen 
ook weer wedstrijden worden gespeeld. De 
selectie is de afgelopen zomer nauwelijks 
gewijzigd. Robin Rijckenberg, Fariz Mesud 
en Appi Boundati verlieten de club. Giedo 
de Weerd,  Winand Quartel, Thomas Potters 
en Younes el Ghamarti kwamen erbij, al 
speelde de laatste, als A-junior, vorig jaar 
ook al regelmatig mee. Met een nagenoeg 
ongewijzigde selectie gaan Arjen 

Postma en Bennie Vissers op zoek naar het 
goede voetbal en het goede gevoel van 
een jaar geleden. Dit gesprek vindt plaats 
aan het einde van de voorbereiding en de 
trainers zijn nog niet helemaal tevreden. 
‘Door een aantal blessures hebben we 
wat meer moeten schuiven dan ons lief 
was. Aanvallend hebben we nog niet het 
niveau dat we willen zien,’ stelt Bennie. 
‘Conditioneel ziet het er wel goed uit, 
afgaande op wat de spelers konden brengen 
in de tweede helft tegen ploegen die al 
verder in de voorbereiding waren dan Flevo 
Boys.’ Maar wat dat allemaal waard is in 
de competitie? Arjen en Bennie weten het 
ook niet. Bennie: ‘Van sommige ploegen 
weten we heel weinig, omdat we daar 
vorig seizoen niet tegen hebben kunnen 
spelen.’ Arjen: ‘Voor zover we dat kunnen 
bekijken lijkt er ook bij onze tegenstanders 
weinig te zijn veranderd. Vraag is hoe zij 

het coronajaar hebben verwerkt. Het kan 
wel weer eens een jaar van verrassingen 
worden.’ Waar de beide trainers naar 
smachten is weer een sportpark De Erven 
met veel supporters, met sfeer, met 
ontmoetingen. Arjen Postma: ‘We waren 
het afgelopen jaar noodgedwongen veel 
op onszelf. Het sportpark en de kantine 
waren gesloten. Hopelijk weten de meeste 
supporters de weg naar Flevo Boys weer te 
vinden.’

‘Het kan wel eens 
een jaar van 
verrassingen 
worden’

Tevreden over de 
positieve sfeer in 
de groep

Arjen Postma en Bennie Vissers na het coronajaar 

Bennie Vissers en Arjen Postma
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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 Rabobank, leden en klanten toegang tot elkaars netwerk.

Clubs, stichtingen en verenigingen zijn 
een onmisbaar onderdeel van Nederland. 
Zij verbinden onze samenlevingen. Als 
coöperatieve bank investeren we daarom 
elk jaar een deel van onze winst in clubs en 
verenigingen. Met Rabo ClubSupport. Maar 
ook ondersteunen wij projecten die lokaal 
van belang zijn en de leefbaarheid van de 

Noordoostpolder en Urk vergroten met 
Rabobank verenigingsondersteuning.

Heeft u een vraag over Rabo Clubsupport 
of verenigingsondersteuning? Kijk 
op onze website www.rabobank.nl/
noordoostpolder-urk.

Staalbouw Nagelhout 
Bakhuizen B.V.

Advertorial

23

’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-eigenaar van SNB 
B.V., als hem wordt gevraagd waarom 
zijn onderneming Flevo Boys sponsort. 
Dit jaar heeft de onderneming het 
sponsorcontract zelfs opgewaardeerd van 
goud naar platina.

Staalbouw Nagelhout Bakhuizen B.V. 
is gespecialiseerd in de ontwikkeling, 
engineering, 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. 

De coronaperiode zorgde vorig jaar voor 
een hapering in de ontwikkeling van de 
onderneming, maar direct daarna voor een 
opvallende versnelling. Henderikus Oostra: 
‘De eerste maand van de coronaperiode 
liep ik wat ongelukkig en gedesoriënteerd 
rond. Maar het was ook een tijd om goed 
na te denken en daarna wist ik zeker dat ik 
fanatiek door wilde met mijn onderneming 
en hebben we besloten om flink te 
investeren, onder meer in nieuwe machines, 
automatisering en in een nieuwe hal. 
Daardoor leveren we als SNB, nog meer dan 
dat we al deden, toegevoegde waarde, zijn 
we nog flexibeler. Wij verkopen niet alleen 
staalconstructies, maar ook kennis.’

‘Wij willen dan ook graag zo vroeg mogelijk 
in het ontwikkelingsproces van een 
nieuwbouwproject betrokken zijn. Dan 
kunnen we adviseren over materiaalkeuzes, 
profielkeuzes, logistiek, duurzaamheid, 

veiligheid, et cetera. Gelukkig maken al veel 
meer klanten hier gebruik van.’

Henderikus Oostra is niet alleen sponsor. Hij 
is ook al vier jaar voorzitter van deze mooie 
voetbalclub. 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

We laten jouw 
publiek graag 
genieten van onze 
droomopstelling

www.kwoot.nl

Creativiteit
buiten de 
lijnen
nodig?
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0527 85 85 85  |  info@acfbentveld.nl  |  Ecopark 63 Emmeloord  |  acfbentveld.nl

ICT beheer

Cloud 

Security 

Hardware

Telefonie

Kwalitatief hoogwaardige 
WAND- EN 
PLAFONDAFWERKING

06-10 60 44 31 •  info@stukadoorsbedrijfhofstra.nl

Stucwerk

Sierpleister

Schuurwerk

Stucwerk

Sierpleister

Schuurwerk

Raapwerk

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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Advertorial

Trainer
De brug naar het trainerschap is daarmee 
gemaakt. ,,Als trainer vind ik het ook 
mooi om jonge spelers te helpen in hun 
ontwikkeling. Ik heb in het verleden 
jeugdteams van Flevo Boys getraind, heb 
mijn eerste trainersdiploma gehaald onder 
begeleiding van Matthias Frankema. Ik 
ben teruggekeerd als trainer van Flevo 
Boys 2 en mocht daarnaast stage lopen 
bij hoofdtrainer Arjen Postma, voor UEFA 
A. Ik ben hem heel dankbaar dat het me 
in het moeilijke coronajaar gelukt is om 
mijn diploma te halen. Het trainen van 
het tweede geeft veel uitdaging. Het 
trainerschap is een mix van presteren als 
team, het eerste ondersteunen én talenten 
proberen klaar te stomen voor de stap naar 
de eerste elftal-selectie. Dat doen we met 
veel plezier, want het tweede is een leuke 
groep jongens.’’
Of hij nog niet druk genoeg is, voetbalt 
Guido op zondag zelf nog als centrale 
verdediger in VENO 1. ,,Ik ben een liefhebber 
en VENO is mijn cluppie, waar ik als pupil 
ben begonnen. We hebben dit seizoen 
een leuk team, onder meer met Frank en 
Arnoud Post, waarmee ik in de jeugd al 
samen voetbalde. Ik heb geluk dat mijn 
vrouw ook van voetbal houdt. Zij voetbalt 
zelf in Staphorst Vrouwen 1. Ja, ik leid een 
druk bestaan. Maar doe dingen die ik leuk 
vind en krijg daar ook veel energie van. 
Energie die ik zal stoppen in de opbouw van 
mijn trainersloopbaan en natuurlijk vooral 
in het uitbouwen van Strikt Uitzendbureau.’’

www.striktuitzendbureau.nl

Guido Wind: ‘Ik ben van het samenwerken’

Strikt Uitzendbureau 
hoofdsponsor van Flevo Boys
Strikt Uitzendbureau, een jonge onderneming van Guido Wind, in zijn vrije tijd trainer van Flevo Boys 2, is de 

nieuwe hoofdsponsor van Flevo Boys. De vergelijking tussen voetbal en bedrijfsleven, tussen trainer zijn en 

ondernemer, dringt zich dan al snel op. We geven onze nieuwe hoofdsponsor op deze pagina de gelegenheid 

om zichzelf en zijn bedrijf even voor te stellen.

Guido, 31 jaar nog maar, heeft al tien jaar 
ervaring in de uitzendwereld. Na zijn vertrek 
bij Hetuitzendbureau.nl, in goede harmonie, 
begon hij in december 2020 vanuit Ens 
met Strikt Uitzendbureau. De resultaten 
in het eerste jaar waren veelbelovend, 
mede dankzij het netwerk dat Guido in het 
regionale bedrijfsleven heeft. Daarnaast 
heeft hij een professionele partner 
gevonden die voor hem de backoffice 
verzorgt. Maar hoofdsponsor zijn van Flevo 
Boys, weliswaar gedeeld met Schol; dat lijkt 
wel snel.

Diploma UEFA A 
Guido heeft echter een hele goede band 
met Flevo Boys. ‘De club heeft mij geholpen 
met het behalen van mijn trainersdiploma 
UEFA A. Daarnaast heb ik na het stoppen 
van Hetuitzendbureau.nl als hoofdsponsor 
hele goede gesprekken gevoerd met de 

bestuursleden Jaap Tol en Jan Papma. 
Samen zijn we tot dit hoofdsponsorschap 
gekomen.’

Onderscheidend
Uiteraard ziet Guido sponsoring van 
Flevo Boys als een krachtige manier om 
zijn naamsbekendheid te vergroten. Het 
onderscheidend vermogen van Strikt 
Uitzendbureau vindt de ondernemer, 
woonachtig in Vollenhove, lastig aan te 
geven. ‘Ik ben van het samenwerken. Samen 
met medewerkers en ondernemers tot 
goede resultaten komen. Samen problemen 
oplossen. Waar ik persoonlijk veel oog 
voor heb is de ontwikkeling van jonge 
medewerkers. Waar liggen hun kwaliteiten? 
Welke vaardigheden moeten ze nog 
ontwikkelen? Ik zorg ook regelmatig voor 
cursussen en trainingen.’

Guido Wind
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Met een nieuw terras!

Het businesshome 
gaat weer open

Dit fleurige beeld wordt geschetst 
door Kees de Munnik en Peter Jellema, 
voorzitter en vice voorzitter van onze 
BCF. ‘Meer beleving, meer mogelijkheden: 
dat zonovergoten terras is ook een 
verbeelding van de vernieuwing die we als 
bestuur in onze bijna twintig jaar oude 
BCF willen realiseren. Een speerpunt is 
om de onderlinge contacten tussen de 
sponsors te verbeteren. Daarvoor gaan 
we leuke activiteiten organiseren. En 
we willen we onze communicatie verder 
professionaliseren. Eigenlijk willen wij 
vooral meer teruggeven aan onze leden.’

Nieuwe bestuursleden
Op de foto zien we diverse nieuwe 
bestuursleden. Het zijn John en Ilse van 

Beek, Dineke Hofstra en Nico Buikema. Zij 
zijn de vervangers van Fanny Platenkamp 
en Harry Scholtens. Als BCF hebben we al 
afscheid genomen van dit tweetal, maar 
willen we graag op deze pagina’s ook 
aandacht besteden aan hun verdiensten 
voor onze netwerkclub. Net als we graag 
ook Jan en Izabel Papma even in het 
zonnetje willen zetten. 

Harry Scholtens
Afgelopen zomer nam BCF-icoon Harry 
Scholtens afscheid als secretaris. De 
advocaat en voetballiefhebber was een 
van de eerste leden van onze in 2002 
opgerichte club. Hij had in die periode geen 
bestuursfunctie, maar was altijd bereid om 
een administratieve of juridische helpende 

hand te bieden, of desnoods de tafels af te 
ruimen na een druk bezoek van leden aan 
het businesshome.

Nadat Huib van der Wal en Wouter de Heij 
hun periode als secretaris erop hadden 
zitten, was Harry de meest aangewezen 
persoon als nieuwe secretaris. In 2012 
pakte hij deze uitdaging op. En hoe. Een 
bijzondere kwaliteit van de in Groningen 
geboren Emmeloorder is dat hij dingen 
altijd doordacht doet. Hij praat nooit 
onzin, zegt louter verstandige dingen. En 
had daardoor in de bestuursvergaderingen 
altijd een zinvolle inbreng. Hij was een zeer 
collegiale bestuurder, die altijd deed wat hij 
beloofde.

Na een sociaal armoedig jaar mogen we als BCF eindelijk weer de deuren van ons businesshome openen. Een 

businesshome met een terras! Onze veelgeprezen accommodatiecommissie werkt daar momenteel hard aan. 

Daar kunnen we dit najaar (maar misschien al na de eerste thuiswedstrijd) genieten van een pilsje of glas wijn 

en van de zojuist behaalde overwinning van het eerste, terwijl we in de verte de zon zien ondergaan.

Bestuur van Businessclub Flevo Boys v.l.n.r.: Nico Buikema, Kees de Munnik, Dineke Hofstra, John van Beek, Ilse van Beek, Stephan Wiersma  
en Peter Jellema
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Het businesshome 
gaat weer open

Secretaris/journalist
Veel bewondering dwong Harry af als de 
schrijver van de digitale nieuwsbrief, die 
voor elke thuiswedstrijd trouw naar de 
leden werd gemaild. Harry vond dit ook 
bijzonder leuk om te doen, voelde zich 
dan een beetje de sportjournalist die hij 
als jongen graag wilde zijn... Vooral op de 
site Voetbal op Zaterdag zocht hij naar 
informatie over de komende tegenstander, 
die hij dan combineerde met interessant 
club- en sponsornieuws. Nooit sloeg hij 
over, fouten werd niet gemaakt. ‘Jammer 
dat Voetbal op Zaterdag niet meer bestaat’, 
treurt Harry.  Zelf beleefde Harry veel 
plezier aan de samen met de businessclub 

van SVU georganiseerde bijeenkomsten 
tijden de wedstrijd tussen Urk en Flevo 
Boys. ‘Ik bewaar ook prettige herinneringen 
aan de sprekers Bas Nijhuis en Henk Nijland, 
het uitje naar Volendam en de jaarlijkse 
BCF-quiz. De bekerfinale op Urk en vooral 
de thuiswedstrijd tegen FC Groningen, met 
Scholtens Advocaten als wedstrijdsponsor, 
waren hoogtepunten.’
Gelukkig hoeven we Harry de komende 
jaren niet te missen. Hij blijft lid van de BCF 
en zal trouw de wedstrijden van Flevo Boys 
bezoeken. ‘Omdat de BCF zo’n leuke en 
laagdrempelige netwerkclub is.’

Fanny Platenkamp
Ook Fanny Platenkamp heeft deze 
zomer afscheid genomen. Vijf jaar lang 
organiseerde ze diverse activiteiten voor de 
leden van de BCF, waaronder de BCF-quiz, 
uitjes, buffetten, de opening en afsluiting 
van het seizoen, sprekers, et cetera. Omdat 
Fanny een nieuwe baan heeft gevonden 
als doktersassistente en daarin ook 
weekenddiensten moet draaien, was het tijd 
om het BCF-bestuur te verlaten. 

Ze kijkt terug op een gezellige en leerzame 
tijd. ‘Het leuke is dat je veel fijne mensen 
leert kennen. Leerzaam is natuurlijk het 
organiseren zelf. Hoe pak je zo’n project 
aan? Ik kreeg dit steeds beter onder de knie. 
Omdat je met zoveel mensen samenwerkt, 
krijg je ook steeds meer mensenkennis. Wat 
ik ook heb moeten leren is dat je het niet 
iedereen naar de zin kan maken. Dat vond 
ik in het begin moeilijk, maar heb ik later 
leren accepteren.’ De leukste herinneringen 
bewaart Fanny aan het BCF-uitje naar 
Volendam, pal voor de coronacrisis. ‘Ik had 
hierbij de hulp van Marcella Withagen en 
Jan-Willem Lambregtse. Het lukte ons om 

veel BCF-leden mee te krijgen, buiten de 
harde kern om. Het was heel gezellig, in een 
heel bijzonder dorp.’

Jan en Izabel Papma
Twee BCF’ers die we dit seizoen ook veel 
minder dan gebruikelijk zullen spreken 
zijn Jan en Izabel Papma. Jan en Izabel 
hebben een tweede huis gekocht in Spanje 
waar ze meerdere malen per jaar willen 
verblijven, vooral in de winterperiode. 
Ze willen daarom begrijpelijkerwijs wat 
minder verplichtingen in hun leven en hun 
vrijwilligerswerk in de polder afbouwen. 

Izabel was vanaf 2011 een van de 
gastvrouwen in ons businesshome. ‘Ik vond 
het altijd heel gezellig om te doen’, vertelt 
Izabel. ‘Vooral omdat we zo’n leuk team 
hadden.’ Echtgenoot Jan maakte voor dit 
team de roosters van dienst en was altijd 
in de buurt om een helpende hand toe 
te kunnen steken. ‘Als bijvoorbeeld het 
koffiezetapparaat het niet deed, vroegen we 
Jan erbij’, glimlacht Izabel.

Jan was een lange tijd lid van het BCF-
bestuur, waarin hij toen vooral de 
activiteiten organiseerde, maar bleef 
ook na zijn bestuursperiode actief 
voor onze businessclub. Hij zette 
nieuws op de website, zorgde voor 
content op social media, voor info 
op het narrowcastingsysteem, deed 
onderhoudsklussen, maar was vooral 
de man die alle bezoekers van ons 
businesshome op het balkon met veel flair 
hartelijk welkom heette. De BCF is Jan en 
Izabel daarvoor zeer dankbaar. Overigens 
blijven we ze nog wel zien. Jan: ‘Als Urk eind 
september tegen Flevo Boys speelt ben ik er 
bij hoor!’

‘Eigenlijk willen 
wij vooral meer 
teruggeven aan 
onze leden’
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Staalkonstrukties

Hekwerken

Stalen trappen

Emmeloord 0527-69 77 22

 
Lange Nering 54 

Emmeloord 

Ransuil 58, Urk 
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Advertorial

ze voor zichzelf: Schol Verzekeringen. Schol 
is een samenvoeging van Schreuder en Tol, 
maar betekent op Urk natuurlijk ook nog wel 
wat meer… In korte tijd bouwen Meindert 
en Klaas dit uit tot een compleet bedrijf. 
‘We leveren nu een totaalpakket voor 
particulieren en ondernemers’, geeft Klaas 
aan. ‘Zo hebben we onze eigen arbodienst, 
met twee bedrijfsartsen die spreekuur op 
Urk en in Emmeloord houden. Ook heel 
bijzonder is onze pensioenspecialist, Bram 
Brouwer (Radi). Hij kan zowel werkgevers als 
werknemers adviseren. Die specialisten vind 
je niet veel in deze regio.’

Flevo Boys
Juist met dat specialisme 
Arbodienstverlening en zeker ook met 
pensioenen hoopt het Urker bedrijf ook in 

de Noordoostpolder voet aan de grond te 
krijgen. ,,Dat is ook een van de redenen om 
hoofdsponsor van Flevo Boys te worden’’, 
geeft Klaas Tol aan. ,,Onze instelling is om 
de beste adviseur te zijn, maar tegelijkertijd 
zijn we bescheiden. Als het niet gezegend 
was, waren we niet zover gekomen. 
Met deze instelling hopen we ook in de 
Noordoostpolder verder te groeien.’’
Tot slot hoopt Klaas op veel gezellige uren 
in de businessclub van Flevo Boys, leuke 
wedstrijden van het eerste en ook op veel 
leuke en nuttige zakelijke contacten.

www.scholopurk.nl

Schol op Urk, kennismaking op en naast het veld 

Klaas Tol, ondernemer en 
voetballiefhebber
Dit voorjaar kwam in de voetballoze coronaperiode het nieuws naar buiten dat Schol op Urk, dienstverlener 

op het terrein van verzekeringen, hypotheken, makelaardij en arbodienstverlening, de nieuwe hoofdsponsor 

van Flevo Boys werd. Als opvolger van Brood.net, van Hans Schipper. Op deze pagina maken we daarom kennis 

met oprichter en mede-eigenaar Klaas Tol (47). Ook deze hoofdsponsor is, net als Hans Schipper en Roberto 

Kwakman, een echte voetballiefhebber. Hij heeft zelfs nog in het eerste van SV Urk gespeeld. 

Drukke werkzaamheden, een mondige 
houding richting de trainers en een 
voorliefde voor plezierig aanvallend 
voetbal gingen nogal eens ten koste van 
een basisplaats bij resultaatgerichte 
oefenmeesters. ‘Ik was een middenvelder 
die aanvallend dacht. In de jeugd maakte 
ik deel uit van een superlichting met onder 
andere Klaas Wakker. We voetbalden 
zelfs om het nationaal kampioenschap, 
tegen Feijenoord en Ajax, nadat we van De 
Graafschap en NEC hadden gewonnen. In 
onze eigen competitie hoefden we weinig te 
verdedigen.’

Urk 1
Klaas maakt als A-junior zijn debuut 
in Urk 1. De aanvallende middenvelder 
scoort tegen IJsselmeervogels zijn eerste 
competitiegoal; wel met 5-1 verloren, maar 
toch. Een lange carrière in het eerste zit 
er echter niet in. Klaas speelt soms in het 
eerste, maar ook vele jaren in het tweede. 
Hij vindt het niet erg. In het tweede voetbalt 
hij met veel plezier en ook weer in een goed 
team. Urk 2 wordt na het behalen van het 
kampioenschap van het district Noord 
zelfs algemeen Nederlands kampioen voor 
reserveteams. De keeper van Urk 2 is in 
dat seizoen een talentvolle jongeman uit 
Vollenhove: Roberto Kwakman!

Schol Verzekeringen
Via Meindert Schreuder, werkzaam bij Sinke 
in Emmeloord, belandt Klaas in de wereld 
van verzekeringen en hypotheken. In 2007 
nemen Meindert en Klaas in goed overleg 
de Urker klanten van Sinke over en beginnen 

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

Specialist in staal(constructies)

• Utiliteitsbouw 
• Procesindustrie 

• Turnkey projecten 
• Woningbouw

Staalbouw Nagelhout Bakhuizen B.V.
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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?
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‘Terugkijkend moet 
ik eerlijk zeggen 
dat ik soms wat 
eigenwijs en 
gemakzuchtig 
was. Het ging 
me allemaal te 
makkelijk af’

Via een omweg door 
Friesland terug in het 
eerste

Yander Zandbergen (26) presteert nu stabiel

De stap van Jo19-1 naar het eerste 

van Flevo Boys is groot. De weg 

van de meeste talenten loopt via 

ons ijzersterk tweede elftal, maar 

sommigen kiezen voor een andere 

weg. Net zoals Marc Reussing 

besloot Yander Zandbergen 

om voor Zeerobben te gaan 

voetballen, waar Arjen Postma 

trainer was. Hij beleefde er twee 

mooie seizoenen en is sinds 

augustus 2020 weer terug op het 

oude nest. En veroverde meteen 

een basisplaats.

In ons jaarlijks portret van een zelf 
opgeleide speler van Flevo Boys 1, spreken 
we deze zomer met Yander Zandbergen. 
Kees de Munnik, voorzitter van de BCF 
en in onze club uiteraard ook bekend als 
presentator en interviewer, schuift aan.

Yander begon als vijfjarig jochie bij 
Flevo Boys te voetballen, maakte als 
eerste trainer Friso Jongejan mee en 
belandde uiteindelijk in een sterk 
team met onder anderen Matthijs 
Stoker, Allan Bakker, Marc Reussing en 
Maarten Mesu. Samen verzamelden ze 
mooie voetbalherinneringen, zoals het 
kampioenschap in E1 en met A1.

Ontwikkeling stopt 
Als tweedejaars B-junior werd Yander 
doorgeschoven naar A1 en de brug naar het 
eerste leek al in zicht. Maar daar stopte de 
ontwikkeling van het talent. ‘Terugkijkend 
moet ik eerlijk zeggen dat ik soms wat 

eigenwijs en gemakzuchtig was. Het ging 
me allemaal te makkelijk af.’ Yander mocht 
daarna toch een periode in het eerste 
spelen, op tien, als vervanger van Aran 
Nijboer, maar belandde teleurgesteld in het 
tweede toen Aran terugkeerde. 
Hij kwam daar Kees de Munnik tegen die 
na een periode in het eerste in dat team 
aan het ‘afbouwen’ was. Het tweede 
maakte ook toen een mooie tijd door. Met 
bekersuccessen tegen eersteklassers, een 
kampioenschap en een nacompetitie met 
andere districtskampioenen. ‘Yander was 
talentvol’, weet Kees nog goed. ‘Maar hij 
had er moeite mee om teleurstellingen om 
te zetten in positieve energie.’ 
Toch keerde Yander terug in één, maar 
het boterde niet tussen hem en trainer 
Schotanus en hij belandde weer op de bank. 
Als Yander in Leeuwarden social works gaat 
studeren, besluit hij te gaan voetballen 
bij Zeerobben. ‘Ik heb daar een mooie tijd 
gehad’, vertelt Yander. ‘Een leuke groep 
jongens en ik speelde elke week in de basis. 
Dan groei je als voetballer. Daar heb ik het 
plezier in voetballen teruggevonden. Maar 
mijn doel was om in Flevo Boys 1 te spelen 
en toen ik daarvoor werd gevraagd kwam ik 
graag terug.’

Nummer 10
Het vorige seizoen duurde maar een paar 
maanden, maar in die periode maakte 
Yander, vooral als rechtsbenige linksbuiten, 
een sterke indruk. Hij is een speler met veel 
loopvermogen en een goede techniek die 
zich ook graag op het middenveld en in de 
spits laat zien. Maar is hij eigenlijk niet een 
echte ‘tien’? ‘Misschien wel’, twijfelt Yander. 
‘Maar zo’n vrije rol als vleugelspits ligt me 
ook wel.’ ’Yander is een veel constantere 
voetballer geworden’, voegt Kees daaraan 
toe. ‘Hij verliest zijn zelfvertrouwen niet 
meer na een paar mislukte acties.’

Yander, die werkt als projectadviseur voor 
de gemeente Harlingen, wil zijn goede 
prestaties doortrekken naar het nieuwe 
seizoen. En heeft daar alle vertrouwen in. 
‘Vorig jaar bleek dat we een goede selectie 
hebben met een goede sfeer. We hebben 
vooral een hele goede en stabiele as. Als die 
jongens fit blijven, eindigen we in de top vijf. 
Daar ben ik van overtuigd!’
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2020

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

Zonweringen  •  Rolluiken  •  Garagedeuren  •  Verandas  •  Raamdecoratie
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Thomas Potters (19)
Een van die nieuwe spelers is Thomas 
Potters. Thomas is een jongen van de club, 
die al vanaf de F-jes voor Flevo Boys speelt. 
Zijn vader Leon speelde ook vele jaren in 
het eerste! Hij was een vrije verdediger, 
Thomas een middenvelder. Thomas komt 
over van SC Cambuur, waar hij een aantal 
jaren heeft gespeeld. De stap van de 
junioren naar de beloften kon hij net niet 
zetten. Thomas zijn specifieke kwaliteiten 
zijn: passing, overzicht en een goed schot. 
Net als zijn vader overigens.

Zijn reden om naar Flevo Boys over te 
stappen: ‘Ik heb hier vroeger als voetballer 
al een hele leuke tijd gehad. Ik weet dat 
Flevo Boys op een hoog niveau voetbalt 
en het leek mij ook daarom leuk om weer 
terug te keren bij de club waar ik begonnen 
ben. Mijn persoonlijke doelen voor dit 
seizoen zijn: voetballend en fysiek nog 
grote stappen maken en proberen mijzelf 
daardoor in de basis te knokken.’

Giedo de Weerd (25)
Giedo de Weerd is in de zaterdag 
hoofdklasse een onbekende naam. Hij 

heeft als junior gespeeld bij Renado uit 
Sint Nicolaasga en dat maakt meteen zijn 
relatie duidelijk met hoofdtrainer Arjen 
Postma, die ook dit Friese dorp afkomstig 
is. Giedo de Weerd is een rechtsbuiten, 
die het vooral van zijn snelheid en 
passeerbewegingen moet hebben. Giedo 
maakte een jaar geleden de overstap van 
Renado naar zondag eersteklasser Sneek 
Wit Zwart. 

Wat was de reden om naar Flevo Boys over 
te stappen? ‘Ik wilde altijd al op een hoger 
niveau spelen om te kijken hoe ver ik kan 
komen. Na Sneek lijkt dit mij een mooie 
stap om mezelf te ontwikkelen.’ Giedo’s 
persoonlijke doelen voor het komende 
seizoen zijn: ‘Groeien binnen het team en 
kennismaken met het hoofdklasseniveau. 
Uiteraard zal ik strijden voor een basisplek.’

Winand Quartel (22)
Keeper Winand Quartel uit Oudehaske 
is de vervanger van Fariz Mesud. Winand 
komt over van Pelikaan S, dat uitkomt in 
de eerste klasse. Daarvoor speelde hij bij 
vv Heerenveen, de voormalige club van 
Ivar Span, Lars Klijnstra en voormalig 

verzorger Willem de Vreeze. Winand is een 
nog jonge keeper die het afgelopen seizoen 
door Corona weinig speelminuten heeft 
gemaakt en zich het komend seizoen volop 
wil ontwikkelen op hoofdklasseniveau.

Younes el Ghamarti (18)
Younes el Ghamarti is nog maar achttien 
jaar, maar al een volwaardig lid van de 
selectie van Arjen Postma. Younes ging als 
B-junior van Flevo Boys naar SC Cambuur, 
maar keerde na enkele jaren weer terug in 
Emmeloord. Onder meer om weer met veel 
plezier als vleugelspits te dartelen op een 
zo hoog mogelijk niveau. Want het is nog 
steeds zijn droom om bij een BVO te gaan 
spelen. Daar wil hij hard voor werken. 

‘Mijn sterke punt is de actie een-tegen-een. 
Maar ik moet mijn schot nog verbeteren en 
moet ook nog beter het overzicht bewaren 
in en rond de zestien. Uiteindelijk wil ik 
daardoor nog meer scoren en assists op 
mijn naam brengen.’ 

Het was een relatief rustige ‘transferzomer’ bij Flevo Boys 1. Slechts vijf 

nieuwe mensen kwamen over van andere clubs, inclusief verzorger Jan 

van Slooten.

Thomas Potters, Winand Quartel en Giedo de Weerd (Younes el Ghamarti ontbreekt)

De nieuwelingen
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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
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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.
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BCF bedankt alle BCF leden
voor hun trouwe steun!

BEN VAN TILBURG



2525

BCF bedankt alle BCF leden
voor hun trouwe steun!

HARDEMAN
projecten

BROUWERS
M A N N E N M O D E
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FLEVO BOYS
2021-2022

Bovenste rij v.l.n.r: Marc Reussing, Timon Rorije, Aran Nijboer, Thomas Hoeksema, Yander Zandbergen, Aron Kleefstra, Ron Janzen, Yumé Ramos, Henk Boer | Middelste rij: Johan van Slooten, Johan Tiems, Tomas Boer, Ayoub Lachloufi, Bas Bakker, Kelt Jager, Ivar Span, Roelof 
Strikwerda, Bennie Vissers | Onderste rij: Robin Zuidema, Giedo de Weert, Thomas Potters, Matyas van Zorge, Volken Huisman, Winand Quartel, Said Hassan, Frits Dantuma, Younes el Ghamarti

Deze pagina wordt u aangeboden door Strikt Uitzendbureau en ScholopUrk, de twee shirtsponsors van Flevo Boys 
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FLEVO BOYS
2021-2022

Bovenste rij v.l.n.r: Marc Reussing, Timon Rorije, Aran Nijboer, Thomas Hoeksema, Yander Zandbergen, Aron Kleefstra, Ron Janzen, Yumé Ramos, Henk Boer | Middelste rij: Johan van Slooten, Johan Tiems, Tomas Boer, Ayoub Lachloufi, Bas Bakker, Kelt Jager, Ivar Span, Roelof 
Strikwerda, Bennie Vissers | Onderste rij: Robin Zuidema, Giedo de Weert, Thomas Potters, Matyas van Zorge, Volken Huisman, Winand Quartel, Said Hassan, Frits Dantuma, Younes el Ghamarti

Deze pagina wordt u aangeboden door Strikt Uitzendbureau en ScholopUrk, de twee shirtsponsors van Flevo Boys 
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Aran Nijboer
Middenvelder (29-01-1990)

12e jaar A-selectie

Bas Bakker
Verdediger (31-08-2000)

3e jaar A-selectie

Ayoub Lachloufi  
Aanvaller (06-01-2000)

2e jaar A-selectie

Frits Dantuma 
Verdediger (03-08-1992)

2e jaar A-selectie

Giedo de Weert
Aanvaller (16-01-1996)

1e jaar A-selectie

Said Hassan 
Middenvelder (01-06-1992)

2e jaar A-selectie

Aron Kleefstra  
Verdediger (18-07-1999)

2e jaar A-selectie 

Kelt Jager 
Verdediger (12-03-1999)

2e jaar A-selectie

Matyas van Zorge 
Keeper (10-05-2002)

2e jaar A-selectie

Ivar Span
Middenvelder (09-06-1996)

5e jaar A-selectie

Johan Tiems
Aanvaller (01-09-1997)

4e jaar A-selectie

Roelof Strikwerda
Verdediger (29-11-1994)

6e jaar A-selectie

Thomas Potters 
Middenvelder (28-02-2002)

1e jaar A-selectie

Marc Reussing
Verdediger (03-04-1996)

4e jaar A-selectie

Robin Zuidema 
Aanvaller (27-11-1995)

2e jaar A-selectie

Ron Janzen 
Verdediger (05-01-1994)

2e jaar A-selectie

Spelersgroep

FLEVO BOYS
2021-2022
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Tomas Boer
Middenvelder (21-07-1988)

6e jaar A-selectie

Volken Huisman 
Keeper (17-11-1995)

2e jaar A-selectie

Yumé Ramos
Aanvaller (19-10-1986)

3e jaar A-selectie

Younes el Ghamarti
Aanvaller (20-11-2002)

1e jaar A-selectie

Henk Boer
Keeperstrainer

Johan van Slooten
Verzorger

Thomas Hoeksema
Materiaalman

Bennie Vissers 
Assistent trainer

Arjen Postma 
Hoofdtrainer

Staf en begeleiding

Timon Rorije
Aanvaller (10-07-1990)

13e jaar A-selectie

Winand Quartel
Keeper (13-02-1999)

1e jaar A-selectie 

Yander Zandbergen 
Middenvelder (07-03-1995)

2e jaar A-selectie

FLEVO BOYS
2021-2022

Jeroen de Groot
Fysiotherapeut

Gerard Gerbranda
Leider
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BCF bedankt alle BCF leden
voor hun trouwe steun!

Arnimar b.v.
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BCF bedankt alle BCF leden
voor hun trouwe steun!

EXISTING LOGO REVERSE LOGO MODIFIED LOGO - NO TAGLINE

vanVeen@dvies
Administraties & Financiëel advies

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

De nieuwe Polo
Innovatiever. Digitaler.
Zoveel meer Polo

Pouw Kampen
Nijverheidsstraat 35 POUW.NL
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Gerrit Brem en Gerard Opdenwoerd, 
accommodatieveteranen, werken 
aan de bevestiging van pas geverfde 
houten balken aan de metalen liggers. 
Quasi brutaal vragen ze Gezinus om 
bevestigingsmateriaal. ‘Hebben jullie geen 
manieren?’, vraagt Gezinus lachend en 
haalt het spul uit een van de kleedkamers. 
De gezelligheid, de sociale contacten in en 
rond de club, zorgen ervoor dat Gezinus en 
zijn kluskameraden zo veel werk voor de 
club kunnen verzetten.

Nieuwe terrassen
Trots loopt Gezinus naar de andere kant 
van het clubgebouw, waar bovenaan de 
tribune diverse nieuwe terrassen zijn 
gebouwd, keurig afgebakend met Flevo 
Boys-rode hekken. ‘In coronatijd ontstond 
er meer behoefte om buiten de kantine wat 
te drinken. Nu is het soms zo dat tijdens 
een mooie avond na de training de kantine 
leeg is en alle terrassen op de tribune  

bezet zijn. Spelers vinden het prachtig. Dat 
we daarvoor een aantal stoelen hebben 
moeten opofferen is niet erg. De tribune zit 
alleen vol als we thuis tegen Urk spelen.’

Ook BCF-terras
En of het allemaal al niet geweldig genoeg 
is, wordt er ook aan de westkant van het 
businesshome een terras gebouwd. De 
basis lag er al, in de vorm van het dak van 
de kleedkamers. Een nieuwe schuifpui is al 
geplaatst. De laatste tegels worden gelegd 
en het rode hek komt eraan. Gezinus hoopt 
dat de club en de BCF al begin september 
kunnen genieten van hun nieuwe terras, 
als de najaarszon nog kracht heeft. ‘Maar 
het is voor ons heel lastig te plannen. Onze 
club van vrijwilligers is stabiel. Maar we 
hebben diverse oudere leden die er in de 
zomer lang met hun caravan of camper op 
uit trekken, of met gezondheidsproblemen 
kampen. Op zaterdag, als de jongens die 
een baan hebben er ook zijn, verrichten 

we het meeste werk. Uiteindelijk komt alles 
af natuurlijk.’

En zo groeit het sportpark van Flevo 
Boys dankzij gulle sponsors, clubmensen 
met twee rechterhanden en ook dankzij 
bestuurders die thuis zijn in de wereld 
van de bouw, uit tot een van de mooiste 
sportaccommodaties van de regio. ‘Dat 
maakt het voor ons weer mooi om hier te 
werken’, stelt Gezinus. ‘Wij genieten van 
ons sportpark en vinden het een uitdaging 
om dat nog mooier te maken.’

Staan er nog nieuwe grote projecten op 
stapel? Gezinus maakt een afwerend 
gebaar. ‘Het afgelopen jaar is voor ons 
heel erg druk geweest. We zijn namelijk 
ook nog druk met de renovatie van de 
bestuurskamer. Bovendien zijn er nog 
genoeg onderhoudswerkzaamheden. Laten 
we ons daar in dit seizoen maar op richten.’

Wat een mooie 
accommodatie!

Met dank aan sponsors en de accommodatiecommissie

In de presentatiegids van 2018 liet Gezinus Cornelis, voorzitter van de 

accommodatiecommissie, weten dat het zijn droom was om een terras 

te bouwen aan de westkant van de kantine. Die droom leek onmogelijk 

in vervulling te kunnen gaan gezien de financieel moeilijke situatie van 

onze club en corona. En toch gaat het dit jaar gebeuren! Met dank aan 

betrokken sponsors en de vrijwilligers van de accommodatiecommissie.

Het accommodatieteam v.l.n.r.: Gerrit Brem, Piet Sonneveld, Peter Potappel, Marco de Jong (barcommissie), Jan Timmermans en Gezinus Cornelis 
(Wim van Os, Gerard Opdenwoerd en Henk de Waal ontbreken)
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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

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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Spelers bij Flevo Boys nog beter opleiden. Nog meer zelf opgeleide 

spelers terugzien in het eerste. Dat is het doel van het nieuwe technisch 

hart van Flevo Boys, dat dit voorjaar door het bestuur is samengesteld. 

Deze nieuwe groep wordt gevormd door 
Ronald Lamsma, hij is de coördinator, Aart 
Reussing, Patrick Helsdingen, Joost Cornelis 
en Marco Bogaart. Op deze pagina maken 
we nader kennis met Ronald en geven we 
hem de ruimte om de nog prille plannen 
van het technisch hart te openbaren.
Ronald Lamsma, teamleider marketing en 
communicatie van het Friesland College, 
woont sinds kort in Emmeloord. Zijn roots 
liggen in Leeuwarden, waar hij voetbalde 
bij Blauw Wit’34. Nadat zijn eigen 
voetballoopbaan moest worden beëindigd 
vanwege een knieblessure, richtte Ronald 
zich op het trainerschap. Hij trainde diverse 
teams bij Blauw Wit en MKV’29.

Rabobank
Via de Rabobank Noordoostpolder-Urk, 
waar Ronald zo’n dertien jaar geleden op 
de afdeling marketing en communicatie 
kwam werken, deed hij zijn intrede in de 
poldergemeenschap. De Rabobank was lid 
van de BCF en via de BCF leerde de Fries 
Flevo Boys kennen. Bij Flevo Boys kennen 
we Ronald ook als verslaggever van Omroep 
Flevoland, terwijl hij in de businessclub 
jaarlijks de voetbalquiz presenteert, samen 

met Rick van den Bos en Harry Scholtens. ‘Ik 
heb, ook als lid van de sponsorcommissie, 
veel mensen leren kennen in de 
businessclub en ben met sommigen 
bevriend geraakt,’ vertelt Ronald.

Teammanager
In het afgelopen seizoen werd Ronald 
door het bestuur gevraagd om de nieuwe 
teammanager te worden. ‘Daar heb ik ja op 
gezegd’, geeft Ronald aan. ‘Maar ik heb wel 
duidelijk aangegeven dat ik dit niet alleen 
wilde doen. En zo is langzaam maar zeker 
het technisch hart ontstaan. Uiteraard zijn 
we bij Flevo Boys al lang bezig om jeugd 
goed op te leiden, maar dat is met ups en 
downs gegaan. Met een technisch hart, 
waarin we dus niet afhankelijk zijn van één 
of twee personen, willen we daar meer 
structuur en stabiliteit in brengen. En dat 
begint altijd met een hele goede interne 
communicatie. Ik heb ook ja tegen het 
bestuur gezegd omdat ik geloof in de visie 
van de club om in het linkerrijtje van de 
aantrekkelijke hoofdklasse B te spelen, met 
zoveel mogelijk eigen jongens. Maar net als 
het bestuur en Arjen Postma ben ik ervan 
overtuigd dat dit alleen kan met een aantal 

toppers van buitenaf. Arjen Postma is een 
fijne trainer die perfect bij Flevo Boys past. 
Ook hij houdt van aantrekkelijk voetbal en 
is niet bang om jonge spelers speelminuten 
in het eerste te geven.’

‘Een mooi voorbeeld van hoe wij willen 
werken is dat een goede middenvelder 
zich bij ons aanmeldde. Maar wij hebben 
gewacht op Thomas Potters en Marcel 
Schaapman, die bij Cambuur nog moesten 
horen of ze door mochten naar het 
beloftenteam. Toen Thomas afviel bij 
Cambuur, hadden we voor hem meteen een 
plek in de eerste elftalselectie.’ Tegelijkertijd 
dempt Ronald de verwachtingen voor 
de korte termijn door te stellen dat het 
technisch hart nog volop in ontwikkeling 
is. ‘We weten wat we willen bereiken, maar 
de ideale weg ernaar toe moeten we nog 
ontdekken. We gaan voor betere faciliteiten 
voor spelers, voor betere faciliteiten voor 
trainers. We maken studie van innovaties 
die er op dit terrein zijn. En kijken bij andere 
verenigingen die nog op ons voorliggen. En 
zo willen we als technisch hart bouwen aan 
een structureel betere jeugdopleiding.’

Flevo Boys heeft een 
technisch hart

Om spelers nog beter op te leiden 

Het technisch hart v.l.n.r.: Joost Cornelis, Ronald Lamsma, Aart Reussing, Marco Bogaart en Patrick Helsdingen
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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
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Je droomopstelling hangt 
in de lucht

Advertorial

Wiz-arts: Advies- en 
detacheringsbureau voor de 
gemeentelijke overheid
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 
vande Participatiewet, de WMO en 
Jeugdzorg. 

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.

De juiste persoon, op het juiste tijdstip, 
op de juiste plek. Als alle poppetjes 
goed staan, komt het resultaat vanzelf. 
Je verhaal overbrengen is eigenlijk 
hetzelfde als scoren. Het begint met een 
droomopstelling. KWOOT communicatie 
& reclame laat er in ieder geval geen gras 
over groeien.

KWOOT, je weet wel, de exclusieve 
communicatiepartner van Flevo Boys 
en de BCF. Die club die bijvoorbeeld 
de presentatiegids, wedstrijdposters, 
programmaboekjes en de websites van 
deze mooie hoofdklasser in het spel brengt. 
En daarnaast ook nog eens voor zo’n 100 
andere opdrachtgevers mooie dingen maakt 
op het gebied van strategie, ontwerp, tekst, 
video en events.

Net zoals het voetbal een jaar buitenspel 
stond, lagen veel andere partijen en 

bijeenkomsten ook stil. Geen bal aan, 
maar ook niet handig. Want hoe houd 
je als bedrijf, organisatie of vereniging 
zolang contact met de ander? Of het nu 
leden, klanten, medewerkers of relaties 
zijn. Maar… daar hebben we iets voor 
gevonden: onze virtuele 3D studio. Onze 
droomopstelling, maar met kansen voor 
jou!

Zie het als een online Teams- of Zoom-
bijeenkomst, maar dan levensecht. Van 
een fabriekshal of bankkantoor tot een 
sportkantine of voetbalveld, wat jij wilt. 
Alles dankzij onze nieuwste soft- en 
hardware - en natuurlijk de juiste poppetjes 
op de juiste plaats. De setting bij KWOOT 
is virtueel, maar als kijker zie jij wat 
wij ontworpen hebben. Wij maken de 
opstelling, het resultaat is voor jou!

Inmiddels hebben wij al zo’n 50 organisaties 
- letterlijk - over de vloer gehad en hun in 
contact laten komen met hun doelgroep. 
Durf je ons jouw opstelling te laten maken? 
Gooi eens een balletje op!

www.kwoot.nl, droomopsteller
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WIZ-ARTS B.V.  
TROTSE SPONSOR  
VAN FLEVO BOYS



3939

In het jeugdvoetbal zijn er door de 

KNVB in de afgelopen jaren enkele 

opvallende wijzigingen ingevoerd. 

Joost Cornelis, bestuurslid 

voetbalzaken, en Patrick 

Helsdingen, voorzitter van de 

voetbalcommissie, vertellen over 

de effecten die deze hebben op 

het jeugdvoetbal bij Flevo Boys.

Een vrij ingrijpende beslissing van de 
voetbalbond was om de jeugdelftallen per 
jaargang in te kunnen laten delen. Jo 13 
(het voormalige D1) bijvoorbeeld is nu Jo12 
en Jo 13. Jo15 (het voormalige C1) is nu Jo14 
en Jo15. Joost en Patrick zijn overwegend 
positief. Joost: ‘Met name in de D’s en C’s 
zag je voorheen enorme fysieke verschillen. 
Daardoor kwamen sommige technisch 
vaardige, maar op dat moment nog kleine 
spelers, niet goed uit de verf. Je ziet dat 
de fysieke verschillen op het veld nu veel 
kleiner zijn.’

Bij de allerjongsten is er ook het nodige 
veranderd. Bij Jo7 spelen teams vier tegen 
vier. Bij Jo8 zes tegen zes. Bij Jo12 acht tegen 
acht. Maar bij Jo13 wordt er voor het eerst 
op een heel veld gespeeld, met andere 

spelregels en een andere veldbezetting. 
Patrick: ‘Die overgang had de KNVB wel 
wat soepeler mogen maken. Wij zien dat 
de jongens in Jo12 te weinig ruimte hebben, 
soms niet aan voetballen toekomen, maar 
in Jo13 enorm moeten wennen aan de grote 
ruimtes. Ons Jo13-1 speelt tweede divisie, 
Dus moeten we daar direct vanaf het begin 
van de competitie goed voor de dag komen. 
Daarom hebben we van ons eigenlijke team 
Jo12-1 Jo13-3 gemaakt. Om ze goed voor te 
bereiden op hun eerste jaar in de tweede 
divisie.’

Het indelen van jeugd op basis van het 
jaar waarin ze geboren zijn is niet voor 
alle verenigingen weggelegd. Je moet wel 
veel leden hebben om dit goed te kunnen 
organiseren. Joost: ‘Ideaal is minimaal 
drie teams per leeftijdscategorie, zoals we 
dit jaar bij Jo14 en Jo15 hebben.’ Een Jo16 
en een Jo18 zijn er daarom niet. Dit blijft 
Jo17 en Jo19. Dit heeft dit jaar als gevolg 
dat Jo17-1 erg jong is, met veel eerstejaars. 
Jo19-1 is een meer evenwichtige mix van 
eerste en tweedejaars. ‘Heel mooi is dat 
je in dat team ziet dat tweedejaars spelers 
eerstejaars spelers motiveren. Die groep 
heeft veel progressie geboekt omdat ze in 
het coronajaar mee mochten trainen met 
het eerste en tweede,’ constateert Patrick 
tevreden.

Eigen verantwoordelijkheid
Maar hoe de KNVB de structuur ook 
wijzigt, het meest belangrijk voor de 
ontwikkeling van de jeugdvoetballers van 
Flevo Boys blijft toch het talent van de 
voetballertjes zelf en de kwaliteit van hun 
begeleiders. Flevo Boys, dat geen budget 
heeft om dure ervaren jeugdtrainers aan 
te trekken, gaat dit seizoen daarom extra 
investeren in de opleiding van eigen trainers 
en begeleiders. Vooral via cursussen en 
regelmatig georganiseerde praktijkgerichte 
bijeenkomsten op het eigen Sportpark 
Ervenbos. 

Een veel voorkomend woord in die 
bijeenkomsten zal zelfregulatie zijn. ‘We 
willen niet meer dat trainers en leiders 
alles voorkauwen en de spelers langs de 
lijn van plek naar plek schreeuwen, maar 
dat de spelers binnen bepaalde kaders 
zelf beslissingen nemen. Dan ontwikkelen 
ze zich sneller en beter’, stelt Patrick 
Helsdingen.

Groei
Mooi is dat het aantal leden in de jeugd 
van Flevo Boys toeneemt. Opvallend is 
dat vooral het aantal meisjes groeit. Voor 
het eerst sinds vele jaren tellen we weer 
meer dan honderd meisjes en vrouwen. Zo 
zien we in ons jeugdvoetbal groei op alle 
fronten.

Groei op alle fronten in 
de jeugd Flevo Boys

Nieuwe ontwikkelingen in het jeugdvoetbal

Joost Cornelis en Patrick Helsdingen verzetten bergen werk voor de jeugd van Flevo Boys
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Meisjesvoetbal
floreert bij 
Flevo Boys

Maar bij de senioren stokt het vooralsnog

Leuke meiden
Lambert-Jan heeft een flinke staat van 
dienst in het vrouwenvoetbal bij Flevo Boys. 
Hij werd leider van Mo11, toen zijn dochter 
Fabienne daarin voetbalde. ‘Dat was een 
geweldige groep met onder anderen Noah 
Mesu, Iris en Jesse Oostra, Sofie Nillesen en 
nog meer. Fanatieke voetballers, maar ook 
hele leuke meiden. Dat ze talent hebben 
bleek wel toen we kampioen werden met 
MB1. Ik ben met ze meegegaan als trainer-
leider, ook nadat Fabienne was gestopt, tot 
en met de senioren.’

Lambert-Jan was vier seizoenen trainer-
coach van dames I, ondanks zijn 
onregelmatige werk als beveiliger in 
Amsterdam. Vrijwel elk jaar moest hij 
beginnen met een gewijzigde en verjongde 
groep. ‘Dat kwam de resultaten niet ten 
goede natuurlijk. Maar ik kon het team niet 
loslaten. Ik had zó’n goede band met die 
meiden.’

Ambitieus
Totdat er in de persoon van Ronald Takes 
een ambitieuze opvolger werd gevonden. 
Ronald, in het dagelijks leven regisseur van 
promofilms bij Talpa,  begon als trainer 
en leider van het team waarin zijn zoon 
Jessey speelde. Hij deed dit jaar na jaar 

zeer gedreven en viel op bij Joost Cornelis. 
‘Joost vroeg mij om Jo17-2 te trainen en 
te begeleiden. Nadat Lambert-Jan vorig 
jaar door ziekte weg viel bij vrouwen 1 heb 
ik hem in het coronajaar vervangen. En 
trainde ik ook Mo19-1. Ik vond Mo19-1 en 
vrouwen 1 leuke groepen waar je goed mee 
kan werken. De vrouwen zijn leergierig en 
luisteren goed.’

Op verzoek van Christine Dijkstra en Ria 
Bos, de vrouwencoördinatoren, is Ronald 
nu de nieuwe trainer-coach van vrouwen 1. 
Christine, Ria en Ronald zijn zeer gedreven. 
‘We willen kampioen worden en eindelijk 
eens de vierde klasse verlaten. Ik wil de 
meiden ook graag van alles leren over 
kantelen, druk zetten, knijpen, vooruit 
spelen. Ik wil ze motiveren, zodat we twee 
keer per week met een volledige groep 
kunnen trainen. Alleen dan kan kunnen we 
hogerop. Christine en Ria ondersteunen 
me goed. Zij hebben ervoor gezorgd dat we 
met dezelfde kwaliteit materialen kunnen 
werken als het eerste herenteam.’

Het meisjesvoetbal floreert bij Flevo Boys. Tot de Jo13 voetballen 

tientallen meisjes in de jongensteams, waarvan er enkelen zeer 

getalenteerd zijn. Vanaf Mo13 zijn er diverse meisjesteams. Maar aan 

de top van deze piramide brokkelt wat in de jeugd is opgebouwd voor 

een deel af. De scheidend trainer-coach van vrouwen 1 Lambert-Jan 

Boomsma en zijn opvolger Ronald Takes dromen over een krachtige 

seniorenafdeling met twee of meer teams.

‘Ik vond Mo19-1 
en vrouwen 1 
leuke groepen 
waar je goed 
mee kan werken. 
De vrouwen zijn 
leergierig en 
luisteren goed’
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Meisjesvoetbal
floreert bij 
Flevo Boys

Studie
In de praktijk zal Ronald nog wel tegen de 
nodige belemmeringen oplopen. Want zoals 
elke zomer stoppen er vrouwen die eigenlijk 
net vanuit de jeugd naar de senioren zijn 
overgestapt. Oorzaak? Studie. Lambert-
Jan weet er alles van. ‘De meeste meiden 
studeren in Groningen. Maar sommigen in 
Leiden. Die raak je kwijt. We hebben nog 
geprobeerd om speelsters vanuit Groningen 
mee te laten rijden met spelers van het 
eerste en tweede, in de auto’s van de club. 
Dat is nog niet gelukt, maar ik hoop dat dit 
in het aanstaande seizoen wel kan.’

Ronald zal een nieuwe poging wagen. Ook 
ziet hij veel in het organiseren van een 
open dag, om meer vrouwelijke senioren 
te werven. Vrouwenvoetbal is immers 
populair. Lambert-Jan ziet de oplossing in 
een samenwerking met SC Emmeloord. 
‘We moeten onze dames senioren samen 
laten voetballen. SC Emmeloord heeft nu 
geen enkel seniorenteam meer. Een aantal 
vrouwen met een verleden bij Flevo Boys en 
SCE voetbalt nu bij SVM. Je moet die dames 
weer bij elkaar brengen, dan zit je zo op 
twee, drie seniorenteams. Want meisjes 

voetballen er genoeg bij Flevo Boys én SC 
Emmeloord.’ Ronald hoort het tevreden 
aan. Met zijn fanatisme brengt hij de dames 
dan graag prestatief verder en wordt de 
vrouwenvoetbalpiramide een prachtig 
compleet bouwwerk.

V.l.n.r.: Christine Dijkstra, Lambert-Jan Boomsma, Ronald Takes en Ria Bos
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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.



4343

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.

Interemm: van idee tot en met 
een perfecte uitvoering 

Advertorial

Van idee tot en met een perfecte 
uitvoering. Dat is de kracht van stand- 
en interieurbouwer Interemm. Eigenaar 
André Mulder geniet, samen met zijn 
tien 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 

Steigerplank.com uw betrouw- 
bare steigerhoutspecialist 
Steigerplank.com is gespecialiseerd in 
de verkoop van verschillende soorten 
steigerhout, voor zowel de particuliere 
als zakelijke markt. Door ons complete 
assortiment kunt u altijd bij ons terecht. 
Wij bieden verschillende soorten 
steigerhout aan, waaronder old look, 
witte, zwarte en douglas steigerplanken. 
Daarnaast kunnen wij altijd uit voorraad 
handmatig gesorteerde gebruikte 
steigerplanken leveren. Hierdoor bent u 
verzekerd van onze kwaliteitsgarantie 
en kunt u na levering direct aan de slag. 
Op werkdagen voor 14.00 uur besteld is 
de volgende werkdag in huis. Afhalen in 
Hoogeveen kan uiteraard. 

Voor de zakelijke markt leveren 
wij gecertificeerde gekramde 
steigerplanken aan vele grote bouw- en 

steigerbouwbedrijven in Nederland. De 
productie van de gekramde steigerplanken 
vindt plaats in onze vestiging 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. 
Een kwalitatief hoogwaardig product, 
dat direct gebruiksklaar is. Haardhout.
com heeft een uitgebreid assortiment 
met verschillende soorten haardhout en 
levert zowel in pallets als in netzakken. 
Wij zijn met Haardhout.com reeds jaren 
trotse partner van het Nederlands Dames 
Handbalteam. 

Steigerplank.com is al een aantal 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. 
Wij willen daarom graag nog iets extra 
betekenen voor de club en zijn verheugd om 
dit als goudsponsor te kunnen doen.

www.steigerplank.com
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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 
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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Als betrokken verzekeraar weet Univé 
dat sommige klanten getroffen zijn door 
cybercriminaliteit. Frank de Vries: ‘Dat 
digitale inbreken, zoals wij het ook wel 
eens noemen, neemt enorm toe. Aangezien 
wij het als onze taak zien om het leven 
van onze klanten zo zorgeloos mogelijk 
te maken, biedt Univé, concrete hulp in 
de vorm van onze Cyberhelpdesk. Op 
de advertentie in deze uitgave staan de 
contactgegevens. Kom je op internet of 
in je mailbox wat verdachts tegen, bel de 
helpdesk.’

En als er dan toch een keer schade 
is geleden, door een ondoordachte 
klik op de verkeerde link of 

identiteitsfraude, dan kan Univé de 
schade 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 deze 
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 een voetballiefhebber en 
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. 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 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 

Cyberhulp speerpunt Univé  

Advertorial

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. ‘Klanten zijn altijd welkom voor het bespreken van hun situatie en het 

stellen van vragen,’ geeft Frank de Vries aan. 
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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

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

HAMSTRASCHROOT
Vollenhove

vanVeen@dvies
Administraties & Financiëel advies

E-mail
info@vanveenadvies.nl

Telefoon
06 - 19 60 61 27
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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

Uw partner in
tuinontwerp, tuinaanleg, 

tuinonderhoud en buitenverblijven. 
Ook voor bedrijven.

0527 - 27 1088 • www.hoveniersbedrijfhendrickx.nl

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

Wij zijn 
gepassioneerde 
reclamemakers
met de voeten 
in de polderklei

Branding | Sign | Websites www.nugtr.nl

Flynth adviseurs en accountants

Voor toekomstgericht 
ondernemen na Corona
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
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Wedstrijdprogramma 2021-2022
EERSTE PERIODE

Wedstrijddag 1, 28 augustus
Urk - Noordscheschut 
NSC Nijkerk – DETO
ONS Sneek - Flevo Boys
Eemdijk – Swift
Berkum – AZSV
sc Genemuiden - Rkav Volendam
HZVV - SDC Putten
Buitenpost - asv De Dijk

Wedstrijddag 2, 4 september
Swift - sc Genemuiden
SDC Putten – Urk
asv De Dijk - NSC Nijkerk
Flevo Boys – Berkum
DETO – Eemdijk
Noordscheschut – Buitenpost
Rkav Volendam – HZVV
AZSV - ONS Sneek
Urk – AZSV

Wedstrijddag 3, 11 september
NSC Nijkerk – Swift
ONS Sneek - SDC Putten
Eemdijk - Rkav Volendam
Berkum – Noordscheschut
sc Genemuiden - asv De Dijk
HZVV - Flevo Boys
Buitenpost – DETO

Wedstrijddag 4, 18 september
Swift – HZVV
SDC Putten – Buitenpost
asv De Dijk - ONS Sneek
Flevo Boys - NSC Nijkerk
DETO – Urk
Noordscheschut - sc Genemuiden
Rkav Volendam – Berkum
AZSV – Eemdijk

Wedstrijddag 5, 25 september
Urk - Flevo Boys
NSC Nijkerk - SDC Putten
ONS Sneek - Rkav Volendam
Eemdijk - asv De Dijk
Berkum – Swift
HZVV - sc Genemuiden
Buitenpost – AZSV
DETO – Noordscheschut

Wedstrijddag 6, 2 oktober
Urk – Buitenpost
sc Genemuiden – Berkum
SDC Putten – Eemdijk
asv De Dijk – HZVV
Flevo Boys – DETO
Noordscheschut - ONS Sneek
Rkav Volendam – Swift
AZSV - NSC Nijkerk

Wedstrijddag 7, 9 oktober
NSC Nijkerk – HZVV
ONS Sneek - sc Genemuiden
Eemdijk – Urk
Berkum - asv De Dijk
Buitenpost - Rkav Volendam
Swift – AZSV
DETO - SDC Putten
Noordscheschut - Flevo Boys

Wedstrijddag 8, 16 oktober
sc Genemuiden – Eemdijk 
HZVV – Berkum
Swift - ONS Sneek
SDC Putten – Noordscheschut
asv De Dijk – Urk
Flevo Boys – Buitenpost
Rkav Volendam - NSC Nijkerk
AZSV – DETO

Wedstrijddag 9, 30 oktober
Urk – HZVV
NSC Nijkerk - ONS Sneek
Eemdijk – Berkum
Buitenpost - sc Genemuiden
SDC Putten – Swift
Flevo Boys - asv De Dijk
DETO - Rkav Volendam
Noordscheschut – AZSV

Wedstrijddag 10, 6 november
ONS Sneek – Buitenpost
Berkum - NSC Nijkerk
sc Genemuiden - SDC Putten
HZVV – Eemdijk
Swift – Urk
asv De Dijk – DETO
Rkav Volendam – Noordscheschut
AZSV - Flevo Boys

TWEEDE PERIODE

Wedstrijddag 11, 13 november 
Urk - ONS Sneek
NSC Nijkerk - sc Genemuiden
Buitenpost – Berkum
SDC Putten – AZSV
asv De Dijk - Rkav Volendam
Flevo Boys – Swift
DETO – HZVV
Noordscheschut – Eemdijk

Wedstrijddag 12, 20 november
ONS Sneek – DETO
Eemdijk - NSC Nijkerk
Berkum – Urk
sc Genemuiden - Flevo Boys
HZVV – Noordscheschut
Swift – Buitenpost
Rkav Volendam - SDC Putten
AZSV - asv De Dijk

Wedstrijddag 13, 27 november
Urk - NSC Nijkerk
ONS Sneek – Eemdijk
Buitenpost - HZVV 
asv De Dijk - SDC Putten
Flevo Boys - Rkav Volendam
DETO – Berkum
Noordscheschut – Swift
AZSV - sc Genemuiden

Wedstrijddag 14, 4 december
NSC Nijkerk – Noordscheschut
Eemdijk – Buitenpost
Berkum - ONS Sneek
sc Genemuiden – DETO
HZVV – AZSV
Swift - asv De Dijk
SDC Putten - Flevo Boys
Rkav Volendam – Urk

Wedstrijddag 15, 11 december
Urk - sc Genemuiden
ONS Sneek – HZVV
Eemdijk - Flevo Boys
Berkum - SDC Putten
Buitenpost - NSC Nijkerk
DETO – Swift
Noordscheschut - asv De Dijk
AZSV - Rkav Volendam

Wedstrijddag 16, 22 januari
NSC Nijkerk – AZSV
sc Genemuiden – Buitenpost
HZVV – Urk
Swift – Eemdijk
SDC Putten - ONS Sneek
asv De Dijk – Berkum
Flevo Boys – Noordscheschut
Rkav Volendam – DETO

Wedstrijddag 17, 29 januari
Urk – Swift
NSC Nijkerk - Flevo Boys
ONS Sneek – AZSV
Eemdijk - sc Genemuiden
Berkum – HZVV
Buitenpost - SDC Putten
DETO - asv De Dijk
Noordscheschut - Rkav Volendam 

Wedstrijddag 18, 5 februari
sc Genemuiden – Noordscheschut
HZVV - NSC Nijkerk
Swift – Berkum
SDC Putten – DETO
asv De Dijk – Eemdijk
Flevo Boys - ONS Sneek
Rkav Volendam – Buitenpost
AZSV – Urk

Wedstrijddag 19, 12 februari
Urk - SDC Putten
NSC Nijkerk - Rkav Volendam
ONS Sneek – Swift
Eemdijk – AZSV
Berkum - sc Genemuiden
HZVV - asv De Dijk
Buitenpost – Noordscheschut
DETO - Flevo Boys

Wedstrijddag 20, 19 februari
sc Genemuiden - ONS Sneek
Swift - NSC Nijkerk
SDC Putten – HZVV
asv De Dijk – Buitenpost
Flevo Boys – Urk
Noordscheschut – DETO
Rkav Volendam – Eemdijk
AZSV – Berkum

DERDE PERIODE

Wedstrijddag 21, 12 maart
Urk - asv De Dijk
ONS Sneek - NSC Nijkerk
Eemdijk – Noordscheschut
Berkum - Flevo Boys
HZVV - Rkav Volendam
Buitenpost – Swift
DETO - sc Genemuiden
AZSV - SDC Putten

Wedstrijddag 22, 19 maart
NSC Nijkerk – Buitenpost
sc Genemuiden – HZVV
Swift – DETO
SDC Putten – Berkum
asv De Dijk – AZSV
Flevo Boys – Eemdijk
Noordscheschut – Urk
Rkav Volendam - ONS Sneek

Wedstrijddag 23, 26 maart
Urk - Rkav Volendam
Eemdijk - ONS Sneek
Berkum – DETO
sc Genemuiden - NSC Nijkerk
HZVV – Swift
Buitenpost - Flevo Boys
SDC Putten - asv De Dijk
AZSV – Noordscheschut

Wedstrijddag 24, 9 april
NSC Nijkerk – Eemdijk
ONS Sneek – Berkum
Buitenpost – Urk
Swift - Rkav Volendam
asv De Dijk - sc Genemuiden
Flevo Boys – HZVV
DETO – AZSV
Noordscheschut - SDC Putten

Wedstrijddag 25, 16 april
Urk – DETO
Berkum – Eemdijk
sc Genemuiden – Swift
HZVV - ONS Sneek
SDC Putten - NSC Nijkerk
asv De Dijk – Noordscheschut
Rkav Volendam - Flevo Boys
AZSV – Buitenpost

Wedstrijddag 26, 23 april
NSC Nijkerk – Urk
ONS Sneek - asv De Dijk
Eemdijk – HZVV
Swift - SDC Putten 
Flevo Boys – AZSV
DETO – Buitenpost
Noordscheschut – Berkum
Rkav Volendam - sc Genemuiden

Wedstrijddag 27, 30 april
Urk – Eemdijk
Berkum - Rkav Volendam
Buitenpost - ONS Sneek
SDC Putten - sc Genemuiden
asv De Dijk - Flevo Boys
DETO - NSC Nijkerk
Noordscheschut – HZVV
AZSV – Swift

Wedstrijddag 28, 14 mei
NSC Nijkerk – Berkum
ONS Sneek – Urk
Eemdijk – DETO
sc Genemuiden - AZSV 
HZVV - Buitenpost 
Swift – Noordscheschut
Flevo Boys - SDC Putten
Rkav Volendam - asv De Dijk

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

Wedstrijddag 30, 21 mei
Urk - Berkum 
Buitenpost - Eemdijk 
SDC Putten - Rkav Volendam 
asv De Dijk - Swift 
Flevo Boys - sc Genemuiden 
DETO - ONS Sneek 
Noordscheschut - NSC Nijkerk 
AZSV - HZVV 

Wedstrijddag 30, 28 mei
NSC Nijkerk - asv De Dijk
ONS Sneek – Noordscheschut
Eemdijk - SDC Putten
Berkum - Buitenpost 
sc Genemuiden - Urk 
HZVV - DETO 
Swift - Flevo Boys 
Rkav Volendam - AZSV



5050

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 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
Stephan Wiersma  06 53 11 24 14
Carel Machiels   06 51 14 30 43
Ronald Lamsma   06 22 33 18 27

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
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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 
EFKA Schoonmaakbedrijf
Expert Emmeloord 
Fysiotherapie Bakker 
Groothuis Bouw 
Hamstra Schroot Vollenhove 
Hoveniersbedrijf Hendrickx
Jan Hardeman Interieurspecialist 
Kamplacon Dak- en Wandconstructies 
Klein Poelhuis Installatietechniek 
Las- en konstruktiebedrijf Velas BV
Luimes AV 
Van Meijel Automatisering
Muta Sport Nederland B.V. 
Scholtens Advocaten 
Slump Catering & Events 
Westerhof Duurzaam in kleur  
Stukadoorsbedrijf Jorn Hofstra   
Totec installatietechniek 
Wensink Aangenaam 
Willem de Boer Food & Events

Hoofdsponsors 
Schol Arbodienst
Strikt Uitzendbureau BV

Hoofdsponsor 
Jeugd
Univé

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

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

BCF leden
ABS Autoschade Bennie Jansen BV 
Accura Administratie en Belastingadvies 
Agpro BV 
Alertec Uitzendbureau 
Allcos Kenotek 
Apotheek West
Attractie Verhuur Meppel 
Arnimar BV
Autobedrijf Ben van Tilburg 
Autobedrijf Oving Emmeloord BV 
B+B Personeelsdiensten 
Bouwonderneming Greven 
Bouwtotaal Emmeloord
Bol Van Staveren
Breman Techniek BV 
Brouwers Mannenmode                        
Buikema Elektrotechniek 
Bus Handelsmaatschappij Marknesse   
CarXpert van Staveren 
ClearView Management & Advies 
Drukkerij Feiko Stevens 
Dijksma Koudetechniek 
EHB Fire Protection
Emelwerda College 
Folkers Zonweringen
Focco van Eek Photography & Design
Gertech Reinigingstechniek

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 
Ridder IQ ERP-Software
Socium verzekeringen 
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
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