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Van de redactie 

 
Beste lezer, 
 
Inmiddels heb ik gelezen dat de 
Jan van Heerde toernooi een 
geslaagde feest was en ik was 
er niet  bij aanwezig. Zoals jullie 
kunnen lezen en voor diegenen 
die het hebben mee gemaakt 
krijg ik heel sterk de indruk dat 
ik heel wat heb gemist. Volgend 
jaar zijn er nieuwe kansen en 
kunnen wij met z’n allen de 
verjaardag van Jan vieren. Ik 
verheug me alvast op 
 
Verder staan er mooie, 
droevige, en interessante 
verhalen in Het Clubnieuws. 
 

Veel leesplezier! 

 

Tineke Beuving 
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Van de voorzitter 
 
 

 

 

Aan alle sporters en vrijwilligers 
 
 
Wat een mooi toernooi hebben we 
gehad. 
Het Jan van Heerde zaalvoetbaltoernooi 
op zaterdag 23 april. 
Fijn dat het dit jaar wel door kon gaan. 
Veel dank aan Jan, Tineke, Gerben, 
Paul, Peter en Gaby voor het 
organiseren. 
En dankjewel voor iedereen die 
meegeholpen heeft tijdens de dag. 
En voor alle sponsoren die het toernooi 
mogelijk hebben gemaakt. 
 
Mocht je er niet geweest zijn, 
dan heb je wel wat gemist. 
Er was 1 team dat verkleed meedeed. 
Dat had je moeten zien. 
Het is echt gebeurd.  
De foto vind je op onze website. 
 
En nu op weg naar ons lustrum. 
30 + 2 jaar. 
Op zaterdagmiddag 11 juni 2022. 
Je leest er vast meer over in dit 
clubnieuws. 
 
Dankzij Tineke Beuving en Gaby en alle 
kopijschrijvers 
is het weer een mooi clubnieuws 
geworden. 
Dank jullie wel daarvoor. 
 
Ik wens iedereen veel leesplezier. 
 

Met een hartelijke groet 
 

Maarten Vrolijk 

voorzitter 
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Van de penningmeester 

 

 
 
 
 
 

 
Het is weer tijd om jullie bij te praten over de 
financiën en de wijzigingen in ons 
ledenbestand. We hebben net een prachtig 
Jan van Heerde-toernooi achter de rug. Wat 
was het fijn dat dit eindelijk weer door kon 
gaan! We hebben veel positieve reacties 
gekregen en kijken terug op een mooi 
toernooi. Ook financieel zijn we er goed uit 
gesprongen. We hebben gelukkig een mooi 
bedrag gekregen van Sportservice Flevoland, 
in verband met evt. nadelen van corona. En 
verder hebben nogal wat bedrijven ons 
gesponsord. Zodoende hebben we een mooi 
toernooi kunnen organiseren. 
Ook de collecte Gehandicaptensport kon dit 
jaar eindelijk weer doorgaan. Het kostte 
moeite om weer op gang te komen, na 2 jaar 
corona-ellende, maar naar verwachting 
hebben we er toch ruim 300,00 aan 
overgehouden. Het precieze bedrag houden 
jullie nog tegoed. Collectanten: hartelijk 
bedankt!  
Helaas heb ik ook een verdrietig bericht: Jan 
Scholtens, onze oud-coördinator 
rolstoelbasketbal en echtgenoot van Willy is 
afgelopen maand overleden. We hebben veel 
goede herinneringen aan hem. Ergens 
anders in deze nieuwsbrief zal er nog 
uitgebreider over Jan geschreven worden. 
We mogen hier ook nog een nieuwe darter 

verwelkomen, namelijk Wietse, de vader van 
Dennis. Hartelijk welkom, Wietse! 
 
 
Tot ziens en hartelijke groet, 
jullie Penningmeester, 
 

Tineke Schutte. 
 
NB: voor de agenda: 
 
11 juni: Jubileum feest 
Verdere informatie volgt later. 
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Van de Badminton 
 

 

   
 
We zijn alweer een tijdje bezig 
met badmintonnen en alles 
loopt eigenlijk weer zoals 
vroeger. We hebben weer een 
gezellig clubje en maken veel 
plezier. 
Zo weet David ons weer te 
vermaken met citaten van 
Jochem Meijer en weet Gerben 
er altijd wel weer een leuke 
avond van te maken met 
verschillende oefeningen. 
Ondertussen hebben we het 
Jan van Heerdetoernooi al 
weer gehad, wat overigens 
heel gezellig en heel geslaagd 
was, en is ook Koningsdag al 
weer achter de rug.  
Na de vakantie gaan we 
beginnen aan het laatste 
gedeelte van het seizoen en 
dan is het alweer vakantie. 
Laten we er met zijn allen nog 
een leuke periode van maken.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Hebben jullie nog vrienden en 
vriendinnen of collega ’s die 
ook eens willen slaan tegen 
een shuttle, neem ze gerust 
een keertje mee. 
Nog veel plezier de komende 
weken. 
 
Sportieve Groet 
 
Gaby Goudzwaard 
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Darten

 
Na vele maanden wachten en 
uitstellen, iets met een virus, en 
weken van voorbereiding mogen de 
darters eindelijk weer eens op locatie 
hun kunsten laten zien. Op 17 maart 
jongstleden waren we welkom in 
Almere. In het wapen van Almere 
werden we met open armen 
ontvangen door de dartclub met 
dezelfde naam. Dat had best nog wel 
wat voeten in de aarde, wie gaat en 
mag er mee. Alle huizen en 
begeleiders afbellen, datum prikken. 
Hoe gaan we ernaartoe, hoe laat en 
welke tijd weer terug zodat iedereen 
tevreden is. Peter heeft het er maar 
moeilijk mee gehad maar.. het is 
gelukt. Bijna iedereen van de darters 
kon mee, Marcel na een paar 
belletjes eindelijk ook, maar moest 
wel voor 22.30 uur thuis zijn. Paul 
wilde hem wat eerder wegbrengen, 
dus kon hij toch mee. 
Peter had een busje geregeld en zo 
konden met z’n alle in een streep 
naar Almere. Met een slecht 
meewerkend navigatiesysteem, over 
busbanen, fietspaden en zelfs een 
doodlopende straat toch gelukt om 
het te vinden. Valt ook niet mee daar 
met al die eenrichtingsstraten. Erick, 
Jamie en Carmen waren er al eerder, 

zij gingen met eigen vervoer en 
waren al bezig met gooien. Eenmaal 
binnen en na een bakkie gingen we 
aan de slag. Prachtige banen met 
goede verlichting en wat een 
gezellige, ongedwongen sfeer. 
Iedereen was vrij om te gooien met 
wie ze wilden, of schrijven of even 
niets. Geen druk, geen toernooi maar 
gewoon een paar pijltjes gooien. 
Enkel, dubbel of alleen, maakte niet 
uit. Uitgooien vanaf 301, zodat 
iedereen de mogelijkheid had om met 
iedereen te gooien. We wilde de 
stand nog bijhouden, niet helemaal 
gelukt maar toch met 1 punt verschil 
gewonnen. Niet dat dat iets uitmaakt 
hoor. Jeroen, Gerwin, Lyon en Leo 
wilde opvallend vaak met de dames 

van Almere gooien😊. Rond 21.30 

uur had Marcel het wel gezien, en 
nadat hij eerst nog de overgebleven 
leverworst had weggewerkt heeft 
Paul hem weer naar Lelystad 
gebracht en was hij mooi op tijd weer 
thuis. 
Wij zijn nog een uurtje ofzo 
doorgegaan, ook Bianca stond haar 
“mannetje” en liet de mededarters 
alle hoeken van het dartbord zien. 
Erg leuk om te zien dat iedereen het 
zo naar de zin had. En Dennis, de 
volgende keer moet je echt mee 
hoor. 
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Tijd om weer huiswaarts te keren, 
Erick weer met eigen vervoer, Peter 
heeft iedereen weer netjes thuis 
afgezet. Die was, moe maar voldaan 
om 00.15 uur weer thuis. 
Alle lof voor Peter, de hoofdregelaar 
van dit alles. Alle lof voor de darters 
uit Almere voor de ontvangst en ik 
kan het niet vaak genoeg zeggen, 
bedankt voor de bijzonder 
ongedwongen sfeer. 
Op de terugweg zeggen we nog 
tegen elkaar, chips, helemaal 
vergeten om foto’s te maken.  
 
Een avond om nooit te vergeten, en 
als ik er een cijfer aan moet geven 
doe ik dat in een dart term. 
 

ONE HUNDRED AND EIGHTY 
 

Dart groet, 

 

Jack 
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Rolstoelbasketbal 
 
 
 
Hallo Basketballers, Even een kort 
stukje voor jullie als ballers. De 
afgelopen tijd is het wat lastig 
geweest qua aantal aanwezigen. 
Door werk of blessures is het niet 
altijd mogelijk om de stoelen bezet te 
krijgen en lekker met z’n allen te 
kunnen trainen. Zaterdag 23 April 
hebben we het Jan van Heerde 
toernooi van de voetballers gehad. 
Dit is een leuk en geweldige 
happening geweest. Het bestuur 
heeft hier ook zijn bijdrage geleverd 
zoals ook de ritmische gym met hun 
Demo en de darters door mee te 
doen aan een wedstrijd tegen de 
Pruimenpot. Het bestuur/organisatie 
heeft verkleed tegen de Pruimenpot 
gespeeld! Dit is met veel 
leedvermaak en goed is ontvangen 
bij de tegenstanders van de 
Pruimenpot en het publiek. Ik hoop 
dat iedereen een beetje opknapt in 
de meivakantie en zich weer sterk 
genoeg voelt om er weer lekker 
tegen aan te gaan. De eerst 
volgende trainingsavond is op 
woensdag 11 mei en hoop jullie daar 

allemaal weer te zien. 
 Zelf hoop ik ook weer van de partij te 
zijn en weer mee te kunnen doen en 
lekker te ballen. Na de afwezigheid 
door wat persoonlijke ongemakken 
en de medeorganisatie van het Jan 
van Heerde toernooi. Allemaal tot 
ziens op 11 mei.  
 
Groetjes, Paul 
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Ritmische Gymnastiek 
 
Hallo allemaal 
 
De afgelopen periode hebben de 
ritmische-gymmers hard geoefend op 
2 leuke evenementen. Nadat het al 
meermaals verplaatst was vanwege 
corona, vond dan nu op dinsdag 29 
maart onze lang geplande diploma/ 
medaille dag plaats!  Familie en 
kennissen mochten deze avond 
komen bijwonen als ze dit wilden. 
Alle dames (en heer) lieten een 
mooie hoepeloefening zien welke 
door Viveka werd beoordeeld. Over 
het algemeen werden er nette 
oefeningen getoond, met her en der 
enkele minimale aftrekpuntjes. Na 
afloop kreeg iedereen een mooie 
bronzen, zilveren of zelfs gouden 
medaille uitgereikt met het daarbij het 
bijbehorende diploma. Iedereen 
nogmaals van harte gefeliciteerd! 
Op zaterdag 23 april stond het Jan 
van Heerde toernooi op het 
programma waarbij wij de 
openingsdans zouden verzorgen. Er 
werd dus nog een paar lessen extra 
hard geoefend om de zogeheten 
puntjes op de I te zetten. Bijna 
gooide Viveka nog roet in het eten… 
Ze kreeg de week voor het toernooi 
onverwacht te kampen met een 
kortdurende schouderblessure en 
kon zodoende niet zelf deelnemen. 
Wat nu? Na wat kleine aanpassingen 
besloten we dat het toch door kon 
gaan zonder Viveka. En ja hoor! Op 
23 april lieten de dames een 

fantastische heksendans zien tijdens 
de opening en ontvingen zij na afloop 
een mooie bos bloemen en een 
vaantje. Iedereen was weer 
supertrots, echt geweldig om weer op 
terug te zien.   
Nu is het meivakantie en hebben we 
de tijd om weer wat rust te nemen. 
Na de meivakantie gaan we gezellig 
oefenen op nieuwe techniekjes met 
en zonder materiaal en wellicht al 
vast nadenken over een dansthema 
voor het volgende seizoen. Wie weet 
of we dan ook wellicht weer gaan 
deelnemen aan een optreden in het 
theater. Door alle corona-perikelen 
van dit jaar is dat er niet van 
gekomen 

 

Groeten  

Van de ritmische gymmers. 
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G-voetbal 
 
Hallo sporters, 
 
Afgelopen 23 april hebben wij 
meegedaan op ons Jan van Heerde 
toernooi in ’t Dok. Het was een mooie 
uitdagende dag met een hele knappe 
2e plek op b niveau als resultaat. Het 
1e van Urk was veel te sterk en die 
hebben dus ook het toernooi 
gewonnen.  
Het bestuur van Flevostar heeft ook 
een wedstrijd gespeeld in de 
jeugdpoule, hier zijn zij genadeloos 
ingemaakt door De Pruimenpot. Het 
verschil in niveau was gewoon te 
groot! Deze lijn heeft De Pruimenpot 
vervolgens doorgezet waarna zij op 
jeugd niveau kampioen zijn 
geworden. 
Op c niveau zag het toernooiverloop 
er iets anders uit. Wegens een 
afzegging van een team kwamen er 
wat gaten in het schema. Deze zijn 
opgevuld met een dart- en 
basketbalwedstrijd. Dit is als erg leuk 
ervaren. Voor ons als vereniging was 
dit een mooie kans om te laten zien 
wat wij als vereniging allemaal doen. 
Aan het eind van de dag is Gait 
Rigter kampioen geworden op c 
niveau. 
Al met al hebben wij genoten! De 
volgende editie van het Jan van 
Heerde toernooi zou zijn op 17 juni 
2023. 
 
 
 

 Jan van Heerdetoernooi 

Hier de uitslagen van het Jan van 
Heerde Toernooi 2022 
  
Poule B 
1e plaats: Urk 1 
2e plaats: Flevostar 
3e plaats: Boterhoek 
4e plaats: Flevoboys 
de 2e tot en met de 4e plaats hadden 
evenveel punten, de plaatsen zijn 
bepaald door de doelsaldo's. 
  
Poule C 
1e plaats: Gait Richter 
2e plaats: de Klup 
3e plaats: Urk 2 
  
Jeugd 
1e plaats: Pruimenpot (ongeslagen 
kampioen) 
Gedeelde 2e plaats: Bestuur, 
Ademnood, De Darters en de 
Vrijwilligers 
  

 

 

 

 

Groet, 

Jan Tolhoek 
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Flevostar tennis 

 
Beste lezers, 
 
Het gaat lekker met het tennissen. 
Ook Gerben, die ook bij het 
tennissen stage loopt, heeft er plezier 
in, hij begint zelfs al grappen en 
grollen te maken. 
 
Onze vrijwilligers van 
tennisvereniging A.T.C. uit Dronten 
draaien al weer op volle toeren. Wim, 
de coördinator van de vrijwilligers 
heeft het “dienst”  schema al weer 
klaar tot de grote vakantie. Vrijwilliger 
Evert Jan heeft aan A.T.C. gevraagd 
of wij daar op 6 mei mogen tennissen 
en hiervoor heeft A.T.C. toestemming 
verleend. Leuk om na een lange tijd 
weer eens buiten te kunnen spelen. 
 
De sporthalbeheerders en 
beheersters van ’t Dok zijn altijd erg 
hulpvaardig/servicegericht voor ons 
waar we erg blij mee zijn. 
 
Verder geen nieuws.  

  

  
 

 
 
Mocht je ook belangstelling hebben 
voor het tennissen bij Flevostar of 
ken je mensen waarvan je denkt dat 
ze misschien wel belangstelling 
hebben, laat ze gerust eens komen 
kijken of meedoen op een 
vrijdagmiddag  in sporthal ‘t Dok 
tussen 17.15 uur en 18.30 uur. Het is 
voor staande sporters met of zonder 
beperking en voor rolstoelsporters. 
De vereniging beschikt over de 
benodigde tennisrackets die je gratis 
kunt gebruiken. Ook zijn er altijd 
vrijwilligers van tennisvereniging 
A.T.C. uit Dronten aanwezig die je de 
beginselen van het tennissen kunnen 
bijbrengen. Als je informatie nodig 
hebt mail (hencor@hetnet.nl of 
henkdurenkamp@gmail.com ) of bel 
(06 13 80 30 37) mij gerust even. 
 
Met vriendelijke groeten, 
 

Henk Durenkamp   
 

 

 

  

mailto:hencor@hetnet.nl
mailto:henkdurenkamp@gmail.com
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In Memoriam. 

 

Op 17 maart kregen wij het 

droevige bericht dat Jan 

Scholtens was overleden.  

Jan speelde bij ons 

rolstoelbasketbal. Hij heeft 

zich vele jaren ingezet als 

coördinator daarvan. 

Ik heb Jan leren kennen als 

een gedreven bestuurslid die 

stond voor zijn sport en de 

vereniging. 

Jan was in het ziekenhuis in 

Groningen bezig te herstellen 

van een 

stamceltransplantatie toen 

hij een virus opliep. Omdat 

door de behandeling zijn 

immuunsysteem sterk was 

afgenomen kreeg het virus 

vrij spel en was het voor Jan 

een verloren wedstrijd. Jan 

is thuis op 15 maart 

overleden. 

Bij zijn crematie in Lelystad 

was een flink aantal leden van 

Flevostar aanwezig wat wel 

aangaf dat hij een 

gewaardeerd persoon was. 

Boven zijn rouwkaart stond 

een zin die aangaf hoe Jan in 

het leven stond.  

 

Ik ben niet bang voor de 

dood. 

Ik vind het leven gewoon veel 

te leuk. 

 

Het bestuur en de leden van 

Sportvereniging Flevostar 

wensen Willy, de kinderen en 

kleinkinderen heel veel 

kracht en sterkte toe om dit 

verlies te verwerken. 

 

   

 Beste Jan, rust zacht 

 

    

     

    

    

 Gaby Goudzwaard 
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De Razende reporter… 

 

 

  

 
Een happening afgelopen 
zaterdag,  het Jan van Heerde 
toernooi mocht doorgaan. Dat 
hebben we mogen ervaren. Diverse 
teams speelden als sterren op het 
veld en de scheidsrechters werden 
met respect benaderd. Het was een 
feestje om erbij te zijn.   
Verschillende hoogtepunten kwamen 
voorbij: 

• Ritmische gymnastiek mocht 
openen en liet een geweldige 
heksendans zien, 

• voetballende bestuursleden 
o.a. verkleed als non ( en 
nog scoren ook), politie 
agent  

• En niet te vergeten een 
bestuurslid die het veld 
betreed met een kan bier.  

Wat een 

happening!  

 
 

 
 
 
 
 
 
Inmiddels is het de dag na 
koningsdag,  een dag voor velen een 
mooie dag.  Mee gaan met de 
truckerstour, spullen verkopen tijdens 
de rommelmarkt of een overheerlijke 
tompouce eten, het hoort erbij.  
 
Ook wil ik graag even aandacht voor 
onze vertrouwenspersoon,  Lieke.  
Een vertrouwenspersoon is er voor 
iedereen en met haar kan je praten 
over alles wat je graag wil 
bespreken.  Uiteraard blijft het 
vertrouwelijk en alleen Lieke en de 
persoon weten wat er besproken is. 
Hoe je in contact kan komen met 
Lieke staat in deze clubnieuws.   
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Wist u dat....... 
 
* Babbel dit jaar niet aanwezig 
was  tijdens het JvH toernooi.  
 
* Knabbel hulp heeft gehad 
van David. 
  
* Dit goed bevallen is.  
 

*11 juni: Jubileum feest 
Verdere informatie volgt later. 
 
* het volgende JVH toernooi op 
de dag wordt gehouden dat 
Jan jarig is op  17 juni 

2023!!! 
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Algemene regels 

en Afzeggen 

trainingen. 

Gebruik van alcoholische 
dranken is niet toegestaan 
voor, tijdens of na het 
beoefenen van de sport; 
Altijd opletten op het 
taalgebruik. Realiseer je hierbij 
altijd dat, hoewel taalgebruik 
voor jezelf gebruikelijk is, dit 
andere sporters van Flevostar 
kan kwetsen; 
Regelmatig komt het voor dat 
mensen niet op trainingen 
komen terwijl de trainer hen 
wel verwacht! Indien je niet 
op een training aanwezig 
kunt zijn zorg dan dat je je 
afmeld bij de trainer.  De 
afspraak binnen onze 
vereniging is, als je om wat 
voor reden niet kan trainen, je 
de trainer belt (Of dit laat doen 
door de leiding). De trainer 
weet dan waar iemand is en 
komt dan niet voor 
verrassingen te staan. 
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Verjaardagen 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 mei  David K. 

14 mei David H. 

14 mei Marcel G. 

15 mei   Lieke v.d. B 

22 mei Luc G. 

30 mei Tineke S. 

 

4 juni  Henk D. 

17 juni Jan van H. 

 
Allemaal (alvast)van 
harte gefeliciteerd 
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Bestuur Flevostar 
 
Maarten Vrolijk, voorzitter 
Telefoon: 0321 – 382 511 

Janet Aalderink, secretaris 

Telefoon: 06 – 28 79 65 87  

Tineke Schutte, 
penningmeester 
Telefoon: 06-52110077 

Gaby Goudzwaard, coördinator 
badminton 

Telefoon: 06-16263483 

Jan Tolhoek, coördinator 
voetbal algemeen 
Telefoon:  06-19832632 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Peter v.d. Ruitenbeek, 
coördinator darten 

Telefoon: 06-10901333 

Paul van Ginkel,  
coördinator rolstoelbasketbal 
Telefoon: 06 - 48115977 

Henk Durenkamp, coördinator 
Flevostar tennis 

Telefoon: 0320 – 227 238 

Viveka Schuiling, Coördinator 
Ritmische Gymnastiek 

Telefoon:0321-841995 

 

Ereleden 
Coen Goedkoop-  

      19 december 2021 

 Leo Boersma, Tineke Beuving 

Lid van verdienste 
Dirk Geukens 
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Belangrijke 

adressen 
Secretariaat: 
Kruizemunt 35 
8252 BS Dronten 
06 – 28 79 65 87 
e-mail:info@scflevostar—
dronten.nl  
 
Redactie:  
 
Tineke Beuving 
De Zaan 27  
8251 WB Dronten 
0321-316164 
e-mail: tbeuving@xs4all.nl 
 
Gaby Goudzwaard 
06-16263483 

E-mail: g.goudzwaard@upcmail.nl 
 
Vertrouwenscontactpersoon: 
Lieke van den Berg 
Haflinger 42 

8252 GP Dronten 
06 – 51 80 66 49 
e-mail: vdberglieke@hotmail.nl;  
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

  

mailto:flevostar@online.nl
mailto:flevostar@online.nl
mailto:tbeuving@xs4all.nl
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KLEURPLAAT  

Mei vakantie 
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Notities 
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