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Van de redactie 

 
Beste lezer, 
 
Kort voor de kerst vakantie 
kreeg ik het droevige bericht 
dat de oprichter en eerste 
voorzitter van onze fijne 
sportclub op 93 jarige leeftijd 
was overleden. 
Wat ik mij kan herinneren kwam 
hij bij mij aan de deur in april 
1992 met de vraag of ik 
secretaris van de vereniging 
wilde zijn. Ik was pas in oktober 
van het vorige jaar lid geworden 
dus wist niet al teveel over 
Flevostar. Ik werd gevraagd 
omdat de toenmalig secretaris 
per direct was opgestapt en ik 
was de enige volgens Coen die 
de functie op mij kon nemen. 
Omdat ik daarvoor nooit in een 
bestuur had gezeten vond ik 
dat een heel eng idee.  
 

Met enige overredingskracht is 
het hem gelukt om mij te 
overtuigen de functie op mij te 
nemen. 
Gelukkig heeft hij jaren 
daarvoor als onderwijzer 
gewerkt dus ben ik niet in het 
diepe gegooid. Hij heeft mij 
veel geleerd over de 
postverwerking, het bijhouden 
van het archief  en het maken 
van Het Clubnieuws. 
 
Ook werd mij geleerd hoe ik 
de leden administratie bij 
moest houden en hoe ik 
verslagen van de 
vergaderingen moest maken. 
Daarom ben ik hem heel erg 
dankbaar voor wat ik allemaal 
van hem heb geleerd. 
 
Zeven jaar geleden heeft 
Coen zelf een stukje 
geschreven over het ontstaan 
van onze club. Verderop wordt 
zijn verhaal nogmaals 
opgenomen ook tevens in het 
kader van 30 plus 2 jaar 
Flevostar. 
 

Veel leesplezier! 

 

Tineke Beuving 
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Van de voorzitter 
 
 
 

 

 
Aan alle sporters en vrijwilligers 

 
Gelukkig, we kunnen weer voluit 
sporten. 
Samen met vrijwiligers 
en met toeschouwers langs de velden. 
Ik wens jullie een mooi voorjaar met 
veel sportiviteit en plezier. 
 
En nogmaals dank voor jullie 
medewerking 
aan het volgen van de corona 
maatregelen. 
Een compliment vanuit het bestuur voor 
iedereen. 
 
Wat ook fijn is dat het Jan van Heerde 
toernooi door kan gaan. 
Je leest er in dit clubnieuws meer over. 
 
De ledenvergadering houden we in 
september,  
Daar lees je in een volgend clubnieuws 
meer over. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maar maak nu al wel ruimte in je 
agenda voor zaterdagmiddag 11 
juni a.s. 
Dan vieren we het 30+2 jaar 
lustrum van SC-Flevostar. 
Het moest 2 jaar uitgesteld 
worden, maar zoals het nu lijkt 
gaat het door. 
Over de lokatie en het programma 
hoor je snel meer. 
 
Hartelijke groet 
 
 

Maarten Vrolijk 

voorzitter 
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Van de penningmeester 

 

 
 
 
 
 

 
Het nieuwe jaar is al niet zo nieuw meer, nu ik 
dit schrijf. Het is fijn dat iedereen nu weer kan 
sporten, nu alle beperkingen opgeheven zijn. 
En er is nog meer goed nieuws: zoals het nu 
is, kunnen ons Jan van Heerde-toernooi en 
(eindelijk) ons 30+-jubileum, dit jaar dan toch 
doorgaan. En nu maar duimen dat het zo 
mag blijven. Blijf dus voorzichtig!  
We hebben intussen de jaarlijkse subsidie 
van de gemeente binnen: € 400,00 erbij op 
onze bankrekening. Binnenkort ga ik de 
balans opmaken over 2021. Ik hoop jullie 
daar in de volgende nieuwsbrief meer over te 
kunnen vertellen, ook al zullen we de 
jaarcijfers pas bespreken in september, op 
onze ledenvergadering. De precieze datum 
volgt nog. 
Helaas is er ook het verdrietige nieuws dat 
één van onze ereleden, Coen Goedkoop, 
overleden is. Hij was één van de oprichters 
van Flevostar. We wensen zijn dierbaren veel 
sterkte. Ergens anders in deze nieuwsbrief 
wordt uitgebreider stilgestaan bij zijn 
overlijden. 
Ik sluit af met jullie allemaal een fijn voorjaar 
te wensen. 
 
 
 
 

 
 
Tot ziens en hartelijke groet, 
jullie Penningmeester, 
 

Tineke Schutte. 
 
NB: voor de agenda: 

• 23 april: Jan van Heerde toernooi 

• 11 juni: Jubileum feest 

Verdere informatie volgt later. 
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Van de Badminton 
 

 
Na weer een poosje 
niet mogen spelen, 
zijn we sinds kort weer aan de 
slag gegaan. Het was leuk 
elkaar weer te zien en om weer 
lekker het pluimpje te slaan. 
Dat had toch weer te lang 
geduurd. 
Nu zijn ook bijna alle 
maatregelen weer losgelaten 
en kunnen we vrijelijk onze 
sport beoefenen. Er zijn ook 
weer een aantal nieuwe 
vrijwilligers bijgekomen en dat 
geeft ook weer nieuwe 
inzichten. 
Als alles goed blijft gaan 
hebben we voor de rest van 
het seizoen nog een paar 
leuke evenementen op stapel 
staan Houdt dus de 
bekendmakingen en he 
clubnieuws goed in de gaten. 
Onze badmintonners zijn 
gelukkig allemaal goed door de 
coronatijd heen gekomen. 
We gaan weer lekker verder 
met de oude groep.  
 
 
 

 
 
Mochten jullie nog wat mensen 
weten die misschien ook willen 
meppen, neem ze gerust een 
keertje mee. Wellicht worden 
ze ook nog wel lid. 
Wij gaan er in ieder geval voor. 
 
Hartelijke groeten misschien 
tot ziens. 
 
   
 
  

 
  
Gaby Goudzwaard 
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Darten 

. 

Eindelijk kunnen we weer 
darten zonder enige beperking. 
Wat zijn we daar blij mee. Niet 
meer hoeven denken aan je 
QR code, gewoon de pijlen 
mee en gaan. 
Gelukkig is iedereen weer 
aanwezig en blij dat we elke 
woensdagavond weer kunnen 
darten. Was wel even wennen, 
maar de 6 banen zijn elke 
trainingsavond weer in gebruik. 
Wat leuk om te zien dat 
iedereen het beste in zichzelf 
boven haalt. En we kunnen de 
dubbels en tripple’s al snel 
weer vinden op het bord.  
We zijn volop in training voor 
onze ontmoeting met ’t Wapen 

van Almere. Wat hebben we er 
zin in. In een andere omgeving 
en tegen andere darters dan 
de clubleden. Op donderdag 
17 maart gaan we onze beste 
pijltjes gooien. 
Aan het oefenen voor onze 
ontmoeting met Almere. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Een dart groet. 
 

 

Peter van de Ruitenbeek  
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Rolstoelbasketbal 
 
Hey Ballers, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tot snel in de zaal!!!! 

 

Paul van Ginkel 
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Ritmische Gymnastiek 

 

Nieuws van de ritmische gym 

 
Het is alweer maart, eigenlijk is 
er niet zoveel veranderd 
binnen onze groep. Het is wel 
fijn om te melden dat de groep 
nu haast weer compleet is, op 
1 persoon na, die weer 
herstellende is na een 
blessure. 
Zoals het er nu uit ziet zal eind 
deze maand dan eindelijk de 
diploma/medaille-dag gaan 
plaatsvinden die al heel lang in 
de planning stond. Verder zijn 
we druk bezig met het oefenen 
op de heksendans die we 23 
april voor het eerst laten zien 
tijdens het Jan van Heerde 
toernooi. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Groeten viveka  
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G-voetbal 
 

  

  

Hallo sporters,  
De trainingen gaan goed, het 
samenspel gaat steeds beter 
en we zijn klaar voor een 
wedstrijd. Helaas heeft de 
WRZV de stekker uit het 
seizoen getrokken. Natuurlijk 
waren er al wel weinig 
wedstrijddagen ingepland maar 
het is jammer dat die ook dan 
weg vallen. Gelukkig heeft 
Flevostar het altijd gezellige 
Jan van Heerde toernooi. Dit 
magistrale toernooi vindt plaats 
op 23 april in ’t Dok. De 
voorbereidingen zijn in volle 
gang en we hebben er weer 
zin in.  
Hoop dat we volgend jaar weer 
een volledig seizoen kunnen 
draaien en dat we weer voor 
goed kunnen gaan. Maar dat 
hopen we allemaal natuurlijk. 
 

Jan Tolhoek 
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Flevostar tennis 

 
Beste lezers, 
 

Flevostar – tennis 
 
Beste lezers, 
 
Gelukkig mogen we al weer 
een tijdje tennissen. Leuk om 
allemaal weer die blijde 
gezichten te zien! 
 
Ook Gerben die ook bij het 
tennissen stage loopt had er 
weer zin aan. Hij doet het 
prima. 
 
Onze vrijwilligers van 
tennisvereniging A.T.C. uit 
Dronten beginnen in maart ook 
weer. Ik had namelijk tegen ze 
gezegd dat wij van Flevostar 
niet graag zouden willen dat 
een eventuele besmetting van 
ze aan Flevostar gerelateerd 
zou kunnen worden en dat het 
dus beter was dat ze een tijdje 
niet zouden komen. 
 
Verder weinig 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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Gerben 

 
Hallo, nu ik al een poosje bij 
Flevostar ben zal ik even wat 
over mijzelf vertellen. 
Ik ben Gerben van Mechelen 
en ben 16 jaar oud. Ik doe de 
opleiding Sport en Bewegen bij 
Landstede in Harderwijk. Ik 
heb voor deze opleiding 
gekozen omdat ik het leuk vind 
om te sporten. Daarom loop ik 
stage bij deze vereniging. Ik 
doe mijn stage bij de 
Badminton, Rolstoelbasketbal, 
Ritmische gymnastiek en 
Rolstoeltennis. Ik vind het 
leuke stageplekken. 
Mijn hobby’s zijn  Basketbal, 
gamen, lezen en chillen met 
mijn vrienden. 
Ik zie jullie wel weer in de 
sporthal. 

 

Gerben. 
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Ontstaan Flevostar Dronten 
 
Hoe kan een club voor 
aangepast sporten ontstaan? 
 
Op weg in m’n auto naar een 
vergadering van onze politieke 
partij, in juni 1987, vertelde ik Leo 
Boersma, dat ik per 1 september 
in de VUT zou gaan. Ook vertelde 
ik, dat ik tot dat moment nog geen 
vrijwilligerswerk had gevonden. 
Leo vertelde me toen, dat de 
Stichting Gehandicaptenoverleg 
in Dronten, waar Leo 
vrijwilligerswerk deed, een nieuw 
voorlichtingsproject zou gaan 
starten bij de scholen voor 
voortgezet onderwijs in Flevoland. 
Met als invalshoek de aangepaste 
sport voor mensen met een 
handicap. Dat was in die tijd nog 
iets nieuws, want er werd door de 
meeste mensen nog gedacht, dat 
alleen gezonde mensen konden 
sporten. Hij vroeg me, of het mij 
wat  leek daaraan mee te werken. 
Het leek me wel wat en zo 
hadden Leo en ik eind september 
een paar gesprekken met de 
voorzitter, Henny V, in het 
Raakvlak, het oude houten 
gemeentehuis. 
Het plan was op elke school eerst 
en videopresentatie te geven en 
dan een paar klassen 3 weken 
met bij voorbeeld goalbal, 
zitvolleybal en rolstoelbasket 

kennis te laten maken. 
Het resultaat was, dat er van de 
Stichting brieven naar 14 scholen 
gingen, waarvan er 10 mee 
wilden doen. Materiaal werd via 
een bevriende stichting in Zwolle 
geleend. Goalbalmatten en oude 
rolstoelen. 
Ik vond een oud-leerling van mijn 
school in Dronten Dianne, die me 
bij de voorlichting en het spelen 
wilde helpen. Zij was toen 
gymnastieklerares bij een club in 
Biddinghuizen. 
 
We besloten met elkaar tegen het 
eind van het schooljaar het 
project af te sluiten met een 
sportdag in Dronten. Dat werd op 
3 juni 1988 een heel leuke dag 
met veel belangstelling van het 
publiek. Het programma, 
opgesteld en vooral uitgewerkt 
door Diane, heb ik nog. We 
kregen die dag veel hulp van b.v. 
sportclubs en studenten van de 
Hogere Landbouwschool. 
 
Na afloop werd op Het Ruim een 
demonstratie rolstoeldansen 
gegeven door leden van de 
landelijke organisatie. Ook was er 
een muzikaal optreden van de 
Josti Band in een grote tent.  
Alles viel onder auspiciën van de 
Stichting Gehandicaptenoverleg 
Dronten. 
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Nog diezelfde avond zei Henny V. 
tegen me, dat ze dacht, dat ik nu 
zou doorgaan met het oprichten 
van een club voor aangepast 
sporten in Dronten. Ook Thijs W., 
oprichter en voorzitter van 
Flevostar Flevoland zag dat graag 
gebeuren. Dat zou dan een club 
in en voor geheel Flevoland 
moeten zijn. Omdat zich nog geen 
belangstellenden daarvoor 
hadden gemeld, voelde ik daar op 
dat moment niet voor.  
 
Na verloop van ongeveer een jaar 
bleek de belangstelling voor 
aangepast sporten in clubverband 
toch wat wortel geschoten te 
hebben. Enkele belangstellenden 
hadden zich bij de Stichting 
Gehandicaptenoverleg gemeld en 
ook nam in die tijd het aantal 
gezinsvervangende tehuizen van 
de Stichting De Reeve in Dronten 
toe. 
De ‘doelgroep’ was dus kennelijk 
aan het groeien, maar pas in 
1989 waren er wat meer 
contacten over ‘aangepaste sport’ 
tussen de Stichting 
Gehandicaptenoverleg, de 
Steunfunctie Sport Flevoland en 
Leo en mij. Leo en ik wilden 
daarom toch gaan verkennen of 
de situatie rijp was voor een 
poging een club in Dronten op te 
richten. Wij vonden versterking in 
de persoon van Ria van S. Met 

z’n drieën spraken we met Hans 
G (directeur van de Steunfunctie 
Sport), Henny Ven met Thijs W en 
met enkele sporters in Lelystad. 
In deze laatste plaats was al een 
aantal activiteiten, los van elkaar, 
aan de gang. In Dronten ging de 
voorkeur uit naar een plaatselijke 
vereniging, omdat zaken als 
eventuele startsubsidie, 
zaalruimte  e.d. dan eenvoudiger 
zouden kunnen verlopen. 
Op 10 november 1989 
presenteerde de Stichting 
Gehandicaptenoverleg Dronten 
haar ideeën in een eigen stand op 
de welkomstmarkt in De 
Meerpaal. De reacties gaven aan, 
dat een club in Dronten in een 
behoefte zou kunnen voorzien. 
Besloten werd in die richting 
verder te werken.  
 
In januari 1990 werd na een 
gesprek met Thijs W van 
Flevostar Flevoland de 
toestemming verkregen voor de 
op te richten club in Dronten de 
naam Flevostar Dronten te 
gebruiken. Flevostar Flevoland 
zou dan verder gaan onder de 
naam Flevostar Almere. Dronten 
mocht gebruik maken van de 
tekst van hun statuten als basis 
voor de eigen statuten. 
Op 29 januari vond over de 
ontwikkelingen in Lelystad overleg 
plaats in de werkgroep 
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gehandicaptensport in Flevoland. 
Begin februari werd een 
persbericht geplaatst en werden 
de sportverenigingen en andere 
belangstellenden uitgenodigd 
voor een voorlichtingsavond op 
20 februari in De Spil. Op die 
avond waren de verwachtingen bij 
de bezoekers wat verdeeld. 
Sommigen zagen niet veel in 
onze plannen, anderen 
reageerden positief. Wij besloten 
verder te gaan met onze plannen 
voor een club Flevostar Dronten. 
Op 12 maart hadden wij daarover 
een interview bij Omroep 
Flevoland. 
Ondertussen gingen we met de 
gemeente Dronten in overleg over 
zaalruimte en subsidie voor de 
aanschaf van materialen. 
Op 12 april gingen Leo en ik naar 
de notaris om de oprichtingsakte 
en de bijbehorende papieren te 
tekenen. Jammer, dat Ria van S 
aangaf, dat ze met de 
medewerking moest gaan 
stoppen. Ze kreeg het thuis te 
druk vanwege de komst van een 
tweeling. 
Op 12 september 1990, toen de 
zaalruimte in ’t Dok na de 
zomerstop opnieuw was 
ingedeeld, ging Flevostar Dronten 
met een klein aantal leden echt in 
de praktijk van start.  
De eerste die als voetbaltrainer 
kwam helpen was de heer Berend 

S. Door zijn activiteit en de animo 
bij onze leden daarvoor, kregen 
we al snel in de gaten, dat die 
sport bij Flevostar Dronten niet 
meer weg te denken zou zijn. En 
gaandeweg ontdekten we, dat er 
daarnaast altijd belangstelling zou 
bestaan voor verschillende 
andere sporten, omdat de club 
vanaf het begin geprobeerd heeft 
activiteiten te ontwikkelen 
waaraan mensen, afhankelijk van 
hun mogelijkheden en wensen, 
kunnen meedoen. Die ruimte 
heeft er ook steeds toe geleid, dat 
er mensen van buiten Dronten bij 
ons kwamen meedoen en het 
ledenaantal snel groeide. 
 

Geschreven door Coen 

Goedkoop 
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De Razende reporter… 

 

 

  

 

 

Eind februari 2022, de zon 
hebben we weinig gezien,  er 
is veel water naar beneden 
gekomen en het voorjaar komt 
om het hoekje 
kijken.  Sneeuwklokjes 
bloeien,  de tulpen komen 
voorzichtig boven de grond en 
het zou toch heerlijk zijn als de 
zon schijnt. Daarnaast kunnen 
we weer voorruit kijken zonder 
allerlei beperkingen. Trainen, 
hopelijk het JvH toernooi en 
niet te vergeten ons jubileum. 
Het zou mooi zijn als dit 
allemaal door mag gaan.  
Buiten deze mooie 
vooruitzichten hebben we ook 
afscheid moeten nemen van 
een bijzondere persoon, Coen 
Goedkoop.  Coen heeft o.a. 
een belangrijke stap gezet om 
onze vereniging op te richten. 
Coen is 93 jaar geworden.  

 
Binnen onze vereniging mogen 
altijd nieuwe leden begroet 
worden. De afspraak is dat 
men 3 keer gratis mag mee 
sporten en daarna lid wordt. 
Nu vragen wij jullie, kijk in je 
omgeving of er 
vrienden  kennissen of andere 
personen zijn die het leuk 
vinden om bij ons te komen 
sporten. Wie weet, mogen we 
een aantal nieuwe leden 
begroeten..... 
 
Het jaar 2022 is heel mooi 
begonnen,  zonder 
beperkingen weer kunnen 
sporten,  geen mondkapje 
meer, behalve in het openbaar 
vervoer is het verplicht en een 
paar leuke activiteiten worden 
voorbereid.  Hopelijk blijft het 
allemaal positief en daarom 
zou ik willen meegeven,  zorg 
goed voor jezelf en je naasten.  
 

 

 

 

  



17 

 

• 23 april: Jan van 

Heerde toernooi  

• De meivakantie 

is van 30 april t/m 8 

mei 2022 

• Er zijn geen 

trainingsavonden in 

de mei vakantie 

 

• 11 juni: Jubileum feest,  

 

• Algemene leden 

vergadering in 

september gepland is 

 

• Verdere informatie volgt 

later. 
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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 

 
2 maart  Jan S. 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 April  Erwin K 

20 April  Leo B. 

26 April  Rene K. 

 

 4 mei   David K. 

14 mei  David H. 

14 mei  Marcel G. 

15 mei    Lieke v.d. 

B.  

 
Allemaal 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- Overleden  

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 
Botteloef 13 
8251 DR  Dronten 
06 – 51 80 66 49 
e-mail: vdberglieke@hotmail.nl;  
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KLEURPLAAT  

Mei vakantie 
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