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Van de redactie

Beste lezer,

Bij deze heb ik het genoegen om jullie
de eerste  Clubnieuws in het nieuwe 
sportseizoen te presenteren. 

Veel mooie verhalen.
Ook belangrijke dingen die iedereen 
moet weten, staat erin vermeld.

Mochten jullie leuke verhalen hebben 
of leuke dingen hebben meegemaakt 
en je wil ze graag delen aan de 
Clubleden, stuur het in naar de 
redactie voor 1 december a.s.

Veel leesplezier!

Tineke Beuving
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Voorwoord clubnieuws 

Soms denk ik: de tijd gaat wel erg snel. We zijn nog maar net na de 
zomervakantie weer begonnen met darten, badminton, tennis, zaalvoetbal, 
rolstoel basketbal en ritmische gym. En nu is het al weer herfstvakantie.
Reden te meer om elke keer te genieten wanneer je aan het sporten bent.
Een bedankje voor de coördinatoren en vrijwilligers die dit elke keer 
mogelijk maken.

Hartelijk dank voor jullie inzet!

Als je vrienden of vriendinnen hebt die ook graag mee willen sporten, daar 
is plek voor. Nodig ze uit om de coördinator te bellen voor een gratis 
kennismaking les.
Zeker bij zaalvoetbal, badminton en ritmische gym zijn er nog plaatsen vrij.

Ik wens iedereen veel plezier en prestaties en een mooie sport herfst.

Hartelijke groet

Maarten Vrolijk,

Voorzitter

5



Van de penningmeester

Hallo allemaal.

Het nieuwe
sportseizoen is
alweer een paar
weken oud en voor
de meesten van ons
ligt de vakantie
alweer ruimschoots achter ons. 
Financieel heb ik eigenlijk niets te 
melden, dus daar ga ik jullie dan ook 
niet mee vermoeien.

Helaas heb ik nogal wat afmeldingen 
binnen gekregen, vooral voor onze 
zaalvoetballers. Volkan, Rosalien en 
Wilco zijn helaas gestopt. Ieder heeft 
daar zo z'n eigen redenen voor. En 
omdat er ook een paar jeugdleden zijn 
doorgeschoven naar onze volwassen 
voetballers zitten we ineens met een 
heel klein groepje jeugd, zodat we nog 
maar net voldoende hebben voor de 
toernooien. Er wordt van alles aan 
gedaan om weer verse spelers binnen 
te krijgen en met de ervaringen uit 
vorige jaren ga ik ervan uit dat dat zeker
gaat lukken!
Bij de volwassen voetballers is Richard 

gestopt. Hij is lang lid geweest van
Flevostar, maar soms lukt het 
gewoon niet meer.
Sharon is gestopt met 
badmintonnen en darten, omdat ze
een andere sport heeft gevonden 
die beter bij haar past. 
Voor al deze afzwaaiers: het ga 
jullie goed! En blijf als het kan 
lekker sporten, dat is gezond! 
Natuurlijk blijven jullie welkom om 
nog eens te komen kijken of, wie 
weet, weer te komen sporten bij 
Flevostar.
Bij de badmintonners mogen we 
een oude bekende welkom heten: 
Janet is weer terug. Veel plezier 
gewenst, Janet!

Tot zover mijn bijdrage. Hopelijk 
heb ik volgende keer weer meer 
nieuwe leden te verwelkomen!

Jullie Penninmeester,
Tineke Schutte.
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Van de Badminton

Beste mensen, 

We zijn weer vol goede moed aan 
het nieuwe seizoen begonnen. Ook 
al zijn we behoorlijk uitgedund, 
Tonny heeft besloten om te stoppen 
met badminton omdat alles op een 
avond toch te veel werd. In plaats 
daarvan gaat hij op vrijdag 
tennissen. Veel suc6. Janet heeft 
van haar therapeut te horen 
gekregen dat ze weer mag sporten. 
Fijn dat ze weer terug is op het veld. 
We zijn nu met 6 spelers en we 
hebben plaats voor 12 spelers. Dus 
mochten jullie nog mensen kennen 
die graag een shuttletje slaat dan 
mogen ze gerust komen proberen. 
Zelfs 3 keer gratis dus kijk en 
informeer eens om je heen.
Mochten jullie echt een keer top 
badminton willen zien, dan moet je 
eens gaan kijken  op internet 
www.dutchopen.nl. , met informatie 
over wedstrijden die gespeeld 
worden. De wereldtop  slaat daar 
hun pluimpjes. 
Ik ben daar vaak geweest en het is 
echt de moeite waard. Het is geen 
rolstoel- of G-badminton,  maar 
daarom niet minder mooi. 

Ik wil jullie vragen om je af te 
melden als je een avond niet komt 
spelen. Het is heel raar om hulp te 
vragen bij de spelers van de BC 
Dronten als er maar een paar 
spelers van Flevostar op komen 
dagen. Ik kan dan niet meer 
afbellen.
Tot in de volgende clubkrant

Gaby Goudzwaard
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Dartnieuws,

Sharon is gestopt met darten 
en verder loopt alles goed 
binnen de groep.

Lieve groetjes,

EEF
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Rolstoel
basketbal

Flevosterren,

Na onze welverdiende
vakantie zijn we allemaal weer 
begonnen met sporten. Zo ook bij de
basketbal. De trainingsavonden zijn 
rustig op gang gekomen. Nu 
ondertussen zijn de avonden 
bruiszender geworden. Dit komt 
natuurlijk door het verbeteren van de
conditie en het verliezen van de 
nodige vakantie kilo's.
We hebben een nieuw basketbal lid 
mogen verwelkomen.
Het is Haje Nuis. Nadat hij enige 
malen met ons heeft getraind, is hij 
met volle overtuiging lid geworden. 
Haje van harte welkom en we hopen
dat je veel speelplezier bij ons hebt.

Op 17 augustus zijn we met het 
team naar Apeldoorn geweest. In de 
zomervakantie is het gebruikelijk een
gezamenlijke training met Wsv te 
doen. Dit als een soort uitwisseling. 
Nu is het weer aan Wsv om bij ons 
mee te trainen en tevens een 
wedstrijd spelen. 

Onze ziekenboeg is weer in functie. 
Nadat Daniel voor de vakantie met 
rolstoel en al een sierlijke duik 
maakte bleek er toch iet ernstigs met
hem aan de hand. De dokter 
constateerde een gebroken rib(ben).

Tot op heden kan hij nog niet weer 
meetrainen.
Ook Viveka is voor langere tijd 
uitgeschakeld. Zij is ondertussen 
weer wat therapeutisch aan het 
meetrainen.

Wij wensen ze alle twee sterkte en
van harte Beterschap.

We hopen de rest van het jaar 
weer veel sportieve belevenissen 
mee te maken. Daarover berichten
we dan in het volgende 
clubnieuws. Tot zolang zeg ik:

Namens ons hele team,

De (“Basket”) ballen,
Jan Scholtens.
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Flevostar Tennis

Beste lezers,

Weinig nieuws op het
tennisfront. We zijn al
weer lekker aan de
slag en de opkomst
en het enthousiasme
is goed. Misschien wordt Tonny, 
tevens rolstoelbasketballer, ons 
negende lid. Tonny heeft al twee 
keer meegedaan en de tijd zal het 
leren of hij het leuk vindt. 

Onze jongere garde bij het tennis, 
Remco, Dimitri en Niels, beginnen 
het betere tennis goed onder de knie
te krijgen. In plaats van zo hard 
mogelijk te slaan is het tegenwoordig
veranderd in het steeds meer zo 
tactisch mogelijk te slaan waar de 
andere spelers niet altijd een 
antwoord op hebben. Tennis is nu 
eenmaal een sport wat tijd en geduld
vergt om beter te worden. 

Dankzij onze vrijwilligers en ons lid 
Willy proberen we alles in goede 
banen te leiden zodat iedereen met 
zijn of haar eigen kwaliteiten goed 
aan zijn trekken komt.

Wil je ook eens beleven of je 
tennissen leuk vindt, kom gerust 
eens kijken of meedoen. Wij 
tennissen ieder vrijdag, behalve in 

de schoolvakanties, in sporthal ´t 
Dok van 17.15 uur tot 18.30 uur. 
Wil je eerst wat meer informatie 
mail hencor@hetnet.nl of bel 0320 
227 238 me gerust.

Met vriendelijke groeten,
Henk Durenkamp    
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G-voetbal

Enkele foto’s gevonden op 
Facebook(red)

Sportieve groet,

Jan Tolhoek 
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Ritmische Gymnastiek 
(RG)

Waarom Special RG?

Een  aantal  gymnastiekverenigingen
in Nederland hebben een zogeheten
G Gym of GALM- lesuur opgenomen
binnen  hun  huidige  lesprogramma.
Dit  is  een  lesuur  speciaal  voor
verstandelijk  en/of  licht  motorisch
beperkte deelnemers of 55-plussers
die graag de mooie gymnastiek sport
willen beoefenen.

Dit lesuur is gericht op de 
gymnastiektoestellen (balk, ringen, 
brug etc..), vaak aangevuld met 
andere sport en spel elementen. 
Toch kent de gymnastiek ook andere

leuke takken die heel aantrekkelijk 
kunnen zijn voor deze deelnemers.
Helaas wordt hier geen 
onderscheid in gemaakt en dat is 
erg jammer.

In het buitenland (bijvoorbeeld in 
Amerika of Canada) kennen ze dit 
onderscheid wel. Ze hebben 
namelijk gymnastiek opgesplitst in 
“artistieke gymnastiek” (turnen op 
toestellen) en de ritmische 
gymnastiek.

Uit onderzoek blijkt dat ritmische 
gymnastiek razend populair is 
onder deze doelgroepen, dus 
waarom dan niet in Nederland?

Waarschijnlijk komt dit, omdat in 
Nederland relatief weinig 
verenigingen zijn die überhaupt 
RG aanbieden en er daarom geen 
ritmische gymnastiek wordt 
aangeboden aan deze groepen.

Toch ga ik graag de uitdaging aan  
met een kleine groep  enthousiaste
dames bij SC Flevostar.

special-rg.schuiling-
straatman.nl

Groeten Viveka Schuiling.
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De razende reporter…..

Ik heb een mooi leven...... dat zei mijn 
moeder toen ze in de deuropening 
stond om mij uit te zwaaien. Ondanks 
haar gezondheidsbeperkingen is ze 
erg tevreden om haar eigen leven op 
haar manier in handen te hebben. 
Gelukkig maar....
Nu sta ik voor de uitdaging om iets te 
schrijven voor het clubblad. De herfst 
heeft zijn intrede gedaan. De bossen 
veranderen in dit seizoen. Kastanjes, 
eikels en beukennootjes vallen op de 
grond en de bladeren verkleuren om 
uiteindelijk ook naar beneden te 
dwarrelen. In de avond wordt het 
eerder donker, het wordt kouder, 
regen en de wind komen om de hoek 
kijken. Kortom, als je naar de 
trainingen op de fiets komt, wees dan 
zo verstandig dat je verlichting in orde 
is! Gezien worden in het verkeer is 
zowel voor jezelf en mede 
weggebruikers heel belangrijk. 
Iedereen wil uiteindelijk veilig thuis 
komen! Daarnaast zijn de boetes niet 
mis, oom agent wordt erg blij als hij 
geen boetes hoeft uit te schrijven!

Binnen de vereniging wordt er 
fanatiek gesport. Iedere sporter 
ervaart dat op zijn eigen manier . 
Dat kan ook binnen onze 
vereniging! Dat heet sport op maat! 
Gelukkig maar en ik moet er niet 
aan denken dat iemand niet kan 
sporten om wat voor reden dan ook.
In het vorige clubnieuws was er 
mooi nieuws te melden over Tineke 
en Hans Beuving. Zij stonden op het
punt om oma en opa te worden. 
Inmiddels is er een kleindochter 
geboren, Vena, je spreekt het 
ongeveer uit als Fenna. Een 
bijzondere naam en het gaat heel 
goed met het gezin. Natuurlijk 
feliciteren wij Tineke en Hans met 
dit heuglijke nieuws. En vooral 
genieten......
Ook binnen de vereniging is er 
nieuws te melden. Onze website is 
vernieuwd. Dankzij Nathalie van 
Herwaarde mogen we erg blij zijn 
met onze website. Nathalie heeft 
heel veel tijd en energie ingestoken 
om een mooi resultaat neer te 
zetten. Diegene die het resultaat 
willen bekijken, ga naar:

www.scflevostar-dronten.nl

Jullie mening willen we graag
horen!.
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Wist u dat……..

• De collecte  2018 gehouden 
gaat worden in de week van1 
t/m 7 april.

• De meeste collectanten al wat 
ouder geworden zijn.

• Jonge  mensen vanaf 16 jaar 
zijn hard nodig. die  eenmaal 
per jaar sportief willen zijn 
voor de Gehandicaptensport

•  Onze website weer helemaal 
‘Up-to-date’, is.

• Tineke en Hans Beuving zijn 
voor de eerste keer oma en 
opa geworden.

• Op 17 augustus is kleine 
Vena geboren.

• Onze vereniging op zoek is 
naar een coördinator 
rolstoelbasketbal 

• en trainers voor het G-
voetbal.

• Weet je iemand, laat het 
weten aan het bestuur.

.
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Vakanties 2017. 

Herfstvakantie. 

Een weekje vakantie om bij te komen. 
Niet alleen van school of werken. Ook 
de training is een intensieve bezigheid.
In de week van 21 oktober tot en met 
29 oktober is er geen training vanwege
de herfstvakantie. 

Kerstvakantie is van 23 december 
2017 t/m 7 januari 2018.

Tijdens de vakantie zijn er 
GEEN trainingen!

Trainings-tijden

Op woensdag beginnen de 
trainingen om 18.30 uur tot 19.45
uur voor de 
darters,badmintonners en 
voetbal jeugd. De senior 
voetballers en de 
rolstoelbasketballers trainen van 
19.45 uur tot 21.00 uur.

Op 
vrijdag 
trainen 
de 

tennissers van 17.15 uur tot 
18.30 uur.

De ritmische gymnastiek op 
dinsdagavond van 19.00-20.00 uur 
in gymzaal de beurs. 
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Algemene
regels en
Afzeggen
trainingen.

Binnen de vereniging hebben 
we afspraken gemaakt. De 
belangrijkste regels/afspraken 
zijn:

• 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;

 Indien je niet op 
een training 
aanwezig kunt 
zijn zorg dan dat
je je afmeldt bij 
de trainer
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Verjaardagen vanaf juli 2017

11 juli Remco  de Graaf
13 juli Bart Barbé
20 juli O. van Windt
23 juli Yannick Vernooi
24 juli Michael v.d. Spoel
24 juli Daniël van Oort
26 juli Bianca Olde
28 juli Sjors Andela
29 juli Gerrit Bijster

 4 augustus Deborah Hinsenveld
 4 augustus Evelien Boerhoop     
 7 augustus Joop Douwes
17 augustus Antonius Scheppingen
18 augustus Coen Goedkoop
30 augustus Erick van Herwaarde
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 3 september Jan Tolhoek
15 september Dirk Geukens
19 september Tonnie Verschuur
30 september Ilias Pronk

20 oktober Viveka Straatman
24 oktober Gaby Goudzwaard
30 oktober Leo Harmsen
30 oktober Dimitry Pieper

  
Allemaal (alsnog) van harte gefeliciteerd met jullie

verjaardag!
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 Wil je de club een handje helpen? Meld je aan als 
vrijwilliger of help mee tijdens de collecteweek van het 
Nationaal Fonds Gehandicaptensport in 2018

 Wij een rolstoelbasketbal coördinator zoeken voor in het
bestuur

 Vrijwilligers in alle takken van sport zijn van harte 
welkom

 Ook nieuwe leden zijn welkom
 Schrijf je ook een stukje voor Het Clubnieuws uit te 

geven in oktober 2017. Kopij inleveren  vóór 1 oktober
 Als jullie je stukje op tijd inleveren of insturen, wordt ie 

zeker geplaatst.
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Bestuur Flevostar

Maarten Vrolijk, voorzitter
Telefoon: 0321 – 382 511

Janet Aalderink, secretaris

Telefoon: 06 – 28 79 65 87 of 0321 – 338
634

Tineke Schutte, penningmeester
Telefoon: 0321 – 382 725 

Jan Tolhoek, coördinator voetbal
Telefoon:  06-19832632

Evelien Boerhoop, coördinator darten
Telefoon: 0321 – 319 753

Gaby Goudzwaard, coördinator badminton
Telefoon: 0321 – 380 200

Jan Scholtens, tijdelijk coördinator rolstoelbasketbal
Telefoon: 0321 – 315 047

Henk Durenkamp, coördinator Flevostar tennis
Telefoon: 0320 – 227 238

Viveka Schuiling, coördinator  Ritmisch Gym

Telefoon: 0321-841995

Ereleden
Coen Goedkoop, Leo Boersma, Tineke Beuving

Lid van verdienste
Dirk Geukens
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Secretariaat: Kruizemunt 35
8252 BS Dronten
06 – 28 79 65 87
0321 – 338 634

E-mail: flevostar@online.nl 

Collecte  organisatie:
  Wil Scholtens
  Langstraat 90
  8251 VH Dronten
  0321 315047

E-mail: wscholtens@hotmail.nl

Redactie: Tineke Beuving
De Zaan 27
8251 WB Dronten
0321-316164

E-mail: tbeuving@hotmail.com

Vertrouwenscontactpersoon:
Lieke van den Berg
Botteloef 13
8251 DR  Dronten
06 – 51 80 66 49

E-mail: vdberglieke@hotmail.nl; 
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