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Van de redactie 

 
Beste lezer, 
 
Inmiddels hebben we een mooi 
jubileum feest gehad . 30 plus 
twee jaar. Wat bijzonder dat 
onze sportclub zo lang bestaat. 
Verder meer hierover te lezen 
in dit Clubnieuws 
Inmiddels ben ik al met 
vakantie geweest als jullie dit 
lezen.. 
Voor heel veel van jullie is het 
al bijna zomer vakantie. 
Sommigen van jullie gaan weg 
en ook een heleboel blijven 
thuis. Geniet ervan! 
Verder staan er mooie,  en 
interessante verhalen in Het 
Clubnieuws die jullie nog 
kunnen  lezen op de valreep    
naar de vakantie.. 
 

Veel leesplezier! 

 

Tineke Beuving 
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Van de voorzitter 
 
 

 

 

Aan alle sporters en vrijwilligers 
 
 
Wat was het mooi! 
Ons 30 + 2 jaar lustrumfeest. 
 
We bouwden mooie torens. 
Sommige wat hoger, sommige 
wat steviger. 
We schoten met pijl en boog. 
Wie durfde klauterde over de 
klimbaan, sommigen met een 
kletspoot. 
We noemden de leden die ons 
ontvallen zijn. 
En we spraken elkaar. 
Met muziek, BBQ, ijs en 
drankjes. 
 
De zon lachte ons de hele 
middag toe. 
Op die prachtige locatie bij 
Zwaan buitensport. 
 
Het was de moeite waard om er 
2 jaar op te moeten wachten. 
Ons 30 + 2 jaar lustrum. 
Ik wil nogmaals graag iedereen 
bedanken die geholpen heeft 
om deze middag zo mooi te 
maken. 

 
 
 
En om aanwezig te zijn. 
 
 
Als je helaas verhinderd 
was,  
ik hoop dat je er over 3 jaar 
wel bij kunt zijn. 
Dus opweg naar het 35 jaar 
bestaan van SC-Flevostar. 
 
Ik wens iedereen een goede 
zomervakantie toe. 
En een mooie start van de 
trainingen na de zomer. 
 
Met een hartelijke groet 
 
Maarten Vrolijk 
voorzitter 
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Van de penningmeester 

 

 
 
 
 
 

Ik heb zo vlak voor de zomervakantie niet 
veel nieuws te melden op financieel gebied. 
Wat ik nog wel wil noemen is ons 
jubileumfeest. Wat hebben we een prachtige 
dag gehad bij Zwaan Buitensport, natuurlijk 
ook door het mooie weer. We hebben veel 
positieve reacties gehad! Een deel van het 
geld wat de Lions voor ons hadden 
ingezameld (inmiddels alweer 2 ½ jaar 
geleden!) was hiervoor bestemd en nu was 
het dan eindelijk zover dat we dit konden 
gaan besteden. Persoonlijk denk ik dat het 
een goede besteding was: het heeft de band 
tussen alle leden absoluut versterkt! 
 
Ook wil ik twee oproepen doen: 

1) Als je lid bent van de Rabobank, 

stem dan op Flevostar bij de RABO 

clubsupport actie. Je kunt vanaf 5 

september t/m 27 september 

stemmen. Zo kunnen we op een 

gemakkelijke manier onze clubkas 

aanvullen. Kun je dus stemmen: 

denk aan ons! 

2) Kom op onze ledenvergadering. Die 

wordt gehouden op 12 september. 

Jullie krijgen daarvoor nog een 

uitnodiging, maar noteer de datum 

vast.  

 

Deze keer kan ik hier helaas geen nieuwe 
leden verwelkomen. Maar maak gerust 
reclame voor onze club, want we hebben nog 

plaats genoeg 😉 

Vera is gestopt met Ritmisch Gymmen, 
omdat ze naar het oosten van ons land is 
verhuisd. Het ga je goed, Vera! En voel je 
welkom om ons nog eens op te zoeken. 
 
Ik wens jullie allemaal een fijne 
zomervakantie; rust lekker uit en (en dat klinkt 
misschien een beetje tegenstrijdig) blijf in 
beweging! 
 
Hartelijke groet, 
jullie Penningmeester, 
Tineke Schutte. 
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Van de badminton 

 
Beste Flevosterren, 
 
We zijn bijna aan het eind van 
het seizoen. Het was een 
veelbewogen jaar met als slot 
een zeer geslaagd JVH 
toernooi en een mooi jubileum.  
We hebben als badmintonners 
toch wel een leuk jaar gehad 
met dank aan alle vrijwilligers 
die ons weer belangeloos 
kwamen helpen. 
Aan het eind van het seizoen 
nemen we als vereniging ook 
afscheid van onze stagiaire 
Gerben. Hij kwam binnen als 
een onzekere jongeman maar 
heeft zich het seizoen 
ontwikkeld tot een 
zelfverzekerde kerel die bij 
iedereen in de smaak viel. Ik 
vind het jammer dat zijn stage 
erop zit maar hoop dat hij 
volgend seizoen misschien wel 
als vrijwilliger terugkomt. Voor 
nu dank, dank, dank, ik vond 
het leuk om je dit jaar te 
begeleiden en wens je namens 
ons allen veel succes met je 
verdere opleiding. 
Ikzelf heb mijn vakantie er 
opzitten maar ik wens jullie 

allemaal een prettige, mooie 
en goede vakantie en denk 
erom…….. gezond weer terug. 
 

 

Groeten 

 

Gaby Goudzwaard   
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Darten 
 
Een bericht van onze darters. 
 
Met veel lol kijken we terug op 
het darten in Almere. Deze 
beleving heeft u in het vorige 
clubnieuws kunnen lezen. 
Helaas lukt het dit seizoen niet 
om nogmaals tegen Almere te 
darten. Het lukt hun helaas niet 
om bij ons op bezoek te 
komen. Volgend seizoen gaan 
we zeker weer bij ze op 
bezoek. 
Erg blij zijn we met ons nieuw 
bord. Het golf darten wordt op 
een spelende manier ontdekt. 
Wat is dat wennen zeg. Niet 
meer op een nummer moeten 
gooien maar op een kleur. Wat 
hebben we er al een lol mee 
gehad. 
 
De laatste avond maken we er 
een feest van en gaan we 
kijken wie speler van het 
seizoen wordt. We kijken hoe 
de spelers met elkaar waren 
en elkaar hielpen. Je hoeft niet 
het beste te kunnen darten 
maar ook aan je medespelers 
denken om deze titel te kunnen 
krijgen. De jury wordt het niet 

makkelijk gemaakt. We zullen 
de volgende keer de speler 
met jullie delen. 
We hopen dat jullie allemaal 
een goede en mooie vakantie 
hebben en volgend seizoen 
weer gezellig met ons komen 
darten. 

Een vrolijke dartgroet  
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Rolstoelbasketbal 
 
 
Hallo Ballers, 
 
We zijn de laatste paar 
trainingsweken ingegaan van dit 
seizoen. 
De zomervakantie komt er weer aan. 
Voor iedereen die er op uit trekt een 
geweldig mooie vakantie gewenst. 
Het afgelopen seizoen is behoorlijk 
wisselend geweest wat betreft de 
opkomst. Het is lastig maar we 
proberen om er sporters bij te krijgen. 
Voor Flevostar van groot belang 
natuurlijk dat nieuwe leden kunnen 
verwelkomen in het komende 
seizoen. 
Helaas gaat Remco ons als Lid bij de 
basketbal verlaten. 
Succes met wat je verder gaat doen 
Remco. We zullen je zeker gaan 
missen als lid. Maar helemaal kwijt 
raken doen we je niet je gaat 
gelukkig meedraaien als vrijwilliger 
zoals je aan mij hebt aangegeven. 
 
Even wat van huishoudelijke aard. 
 
Wat wel een dingetje is gebleken dat 
het erg lastig is om de vrijwilliger op 
de juiste dagen te krijgen in de zaal.  
In de datumprikker staat duidelijk  
 
wanneer welke vrijwilliger aanwezig 
dient te zijn. Kan je niet weet je 
waarschijnlijk wel op tijd of je 

aanwezig bent of niet. Kan je niet 
probeer dan te ruilen met een andere 
vrijwilliger. Ben je vrijwilliger kom dan 
minimaal 15 minuten van te voren 
zodat, alles klaarstaat en we snel 
kunnen beginnen.  
 
Ik hoop iedereen weer eind Augustus 
op de eerste trainingsavond te 
kunnen zien. 
Pas goed op jezelf en tot 
woensdag  volgens mij 31 Augustus 
om weer lekker te Basketballen. 
 
Nogmaals een hele fijne vakantie. 
En dan kunnen we weer knallen na 
de zomer 
 

Groetjes, 

 

Paul van Ginkel 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



9 

Ritmische Gymnastiek 
 
Hallo allemaal, 

 
Inmiddels is het al eind juni 
wanneer ik dit laatste verslag 
van de ritmische gymnastiek 
verstuur. Nog enkele lessen te 
gaan en dan is het 
zomervakantie. We hebben 
ook nu niet stilgezeten hoor.  
 
 
Op dit moment hebben wij al 
vast een begin gemaakt met 
een groepsdans met knotsen. 
Aangezien dit een best moeilijk 
materiaal is (omdat er niet 1 
knots, maar twee knotsen 
tegelijk worden gebruikt) en 
iedereen de techniek nog niet 
helemaal beheerst, zijn we hier 
al vast voor de vakantie mee 
begonnen. Het eerste deeltje 
gaat al aardig goed! De 
bedoeling is dat we hier na de 
zomervakantie verder mee 
gaan zodat we tijdens 
demonstraties weer goed voor 
de dag komen. De planning is 
dat we weer aan “Your stage” 
in het theater willen gaan 
deelnemen, mits corona of iets 
anders geen roet in het eten 
gooit.  

Over twee weken gaan we 
eerst fijn genieten van een 
hard verdiende zomervakantie. 
Vanaf deze zijde wens ik 
iedereen veel plezier met zijn/ 
haar vakantieplannen.  
 

Groeten,  

  

Van de ritmische gymmers. 
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G-voetbal 
 

Hallo sporters, 
 
Aan het eind van het seizoen 
maken wij de balans op. Het 
samenspel is subliem, de 
spelers weten elkaar goed te 
vinden en er wordt goed 
overlegt. Helaas hebben wij dit 
niet vaak in de wedstrijden 
kunnen laten zien. De keren 
dat we mee deden was er altijd 
prijs. De afgelopen wedstrijden 
waren bij ASVD. Er werd goed 
zichtbaar dat wij de langere 
afstanden niet gewend waren. 
In combinatie met het hele 
warme weer was het een hele  
zware dag. Aan het eind van 
die dag waren alleen onze 
Belgische tegenstanders te 
sterk. 
Er zijn leuke plannen voor 
volgend jaar! Er zijn contacten 
gelegd met Urk en Emmeloord 
om meer tegen hun te spelen. 
Daarnaast zijn wij de Zwolse 
teams ook niet vergeten! Voor 
meer nieuws daarover, hou 
deze nieuwsberichten in de 
gaten! 
 

 

 

 

 

Sportieve 

Groet, 

Jan T. 
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Flevostar tennis 

 
Beste lezers, 
 

 
Het seizoen 2021/2022 is al weer 
bijna ten einde. Hopelijk worden we 
in het nieuwe seizoen niet weer 
onderbroken door corona of een 
andere (apen)virus. Maar ja, daar 
moeten we maar niet al te zeker van 
uitgaan. Wegens mijn vakantie heeft 
Willy de laatste paar maanden de 
leiding van mij overgenomen en dat 
gaat altijd naar ieders tevredenheid. 
Het buiten tennissen op 6 mei bij 
A.T.C. heeft iedereen erg leuk 
gevonden.  
 
Gerben heeft zijn stagetijd er nu 
opzitten en we zullen hem best 
missen. Hij was erg 
attent/hulpvaardig en plezierig.  
Luuk is gestopt met het tennissen. 
Jammer want hij was een echte 
actieve/gedreven sportman. Nu zijn 
we nog maar met vijf tennisleden dus 
moeten we allen ons best gaan doen 
om anderen te motiveren om te gaan 
tennissen. De laatste tennis dag dit 
seizoen is vrijdag 15 juli en de eerste 
tennis dag volgend seizoen is vrijdag 
2 september Allen alvast een leuke 

tijd gewenst. 

 

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


12 

 
 
  



13 

 

De Razende reporter… 

 

 

  

 
De razende reporter...........  
  
Met regen en onweer op de 
achtergrond denk ik terug aan de 
momenten die dit seizoen opvallend 
waren. Na lange tijd niet kunnen en 
mogen trainen door de bekende 
reden, mochten we gelukkig weer 
trainen. Ook het Jan van Heerde 
toernooi mocht weer plaatsvinden en 
wat waren de deelnemers fanatiek! 
De energie en vooral blijdschap 
spatte ervan af en niet te vergeten 
dat er werd genoten! Ook het feest bij 
Zwaansport was zeer geslaagd. 
Velen kwamen om te sporten, te 
genieten en oude bekenden te 
ontmoeten. Ook de goed verzorgde 
barbecue was een van de 
hoogtepunten van de dag. Nu komt 
de zomervakantie in zicht. Voor velen 
een tijd om te chillen, bezinnen, 
wandelen, fietsen, ga zo maar door. 
Geniet van je vakantie, waar je ook 
naar toe gaat, in Nederland of elders 
in de wereld. Oh ja, tijdens de 
vakantie is er geen trainen!  
En dan het nieuwe seizoen, de 
ritmische gym beginnen op 

dinsdag 30 augustus met trainen 
en woensdag 31 augustus mogen 
de badmintonners, darters, 
rolstoelbasketballers en 
voetballers starten met trainen. De 
tennissers starten op vrijdag 2 
augustus. We hopen dat iedereen 
dan uitgerust is en met veel energie 
welkom is om te komen trainen. 
Nieuwe leden zijn welkom. Een ander 
belangrijk item is de 
ledenvergadering, deze wordt 
gehouden op 12 september, noteer 
deze datum vast in je agenda, 
uitnodiging volgt nog.  

Het bestuur wenst iedereen een 
mooie tijd in de vakantie, rust uit, 

geniet van de dingen die op je pad 
komen en hopelijk mogen we 

iedereen verwelkomen op de eerste 
trainingsavond in het seizoen     

2022/2023. 
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• De zomer vakantie is van 
16 juli t/m 28 augustus 
2022 

• Er zijn dan geen trainingen  

• De leden vergadering gaat 
worden gehouden op 

•  12 september 2022 
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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 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

11 juli  Remco  de G. 

 

20 juli  Olten van W. 

26 juli  Bianca O. 

 

3 augustus Ronald van B. 

 4 augustus Deborah H. 

 7 augustus Joop D. 

17 augustus Antonius S. 

30 augustus Erick 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:  

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;  
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KLEURPLAAT  
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Notities 
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