
Van 27 mei tot en met 5 juni 
vindt in de wateren voor 
Almere en Lelystad, de Dutch 
Water Week plaats: één 
evenement waar topsport, 
wedstrijd- en breedtesport 
en watersport samenkomen. 
In deze week strijden de 
beste zeilers ter wereld in de 
World Cup, onderdeel van de 
Hempel World Cup Series, 
in tien olympische klassen 
inclusief het nieuwe kite-
foilen en windfoilen. Tegen 

hetzelfde decor gaan ook 
Nederlandse en buitenlandse 
wedstrijdzeilers de strijd aan 
om het Open Nederlands 
Kampioenschap. De kern van 
het evenement is de Allianz 
Regatta, maar daaromheen is 
nog zoveel meer te doen en 
te zien. Het idee is om alle 
facetten van de watersport in 
één week aan het publiek te 
tonen. Zo zijn er demonstra-
ties van nieuwe waterspor-
ten en is er gelegenheid om 

zelf te sporten als nieuwko-
mer en als liefhebber. 

De organisatie van de 
Dutch Water Week heeft de 
ambitie om zoveel mogelijk 
evenementen op en aan het 
water (b.v. kano/sup-toer-
tochten, motorbootevene-
menten, kanopolowedstrij-
den) aan de Dutch Water 
Week te koppelen, evenals 
publiekstrekkers in extreme 
watersporten. Eigenlijk zijn 

alle evenementen met een 
link naar water van harte 
welkom! Voorbeelden van 
evenementen die dit al 
gedaan hebben zijn Optimist 
on Tour, Floriade en Proef 
Pampus. Geïnteresseerden 
kunnen zich aanmelden 
door contact op te nemen 
met Robbert Bonsink, pro-
jectleider bij Sportservice 
Flevoland en contactpersoon 
namens de organisatie: 
bonsink@sportflevo.nl.

Sport in Flevoland

Nieuw: 
Duursportkalender 
2022
Bundeling van krachten! Dat hebben we gedaan met 
de Duursportkalender voor fiets-, hardloop- 
en triathlonevenementen in Flevoland. Het is zowel 
een fysieke als online kalender. Met de gedachte dat 
wie bijvoorbeeld van racefietsen houdt, wellicht ook 
geïnteresseerd is in hardloop- of triathlonevenemen-
ten en andersom. Op de kaart van Flevoland staan 
een aantal interessante routes ingetekend. Zoals de 
racefietsroute Eilandhoppen, één van de top 10 race-
fietsroutes van Flevoland. Een mooie route van 93 km 
die via Schokland de hele Noordoostpolder laat zien. 
Via de QR-code klikt men gemakkelijk door naar alle 
andere racefietsroutes. Daarnaast linkt de kalender 
naar alle MTB routes die Flevoland rijk is en hard-
loopevenementen die dit jaar in onze provincie geor-
ganiseerd gaan worden. En dat zijn er heel wat!

De fysieke Duursportkalender wordt binnenkort 
uitgereikt aan alle evenementenorganisaties die op 
de kalender vermeld staan, zodat zij het weer kunnen 
uitdelen aan de deelnemers van hun evenement. 
Daarnaast is de online kalender ook terug te vinden 
op de site van Sportservice Flevoland: www.sportfle-
vo.nl. Wilt u weten welke sportevenementen er nog 
meer plaatsvinden? Neem dan een kijkje op sportfle-
vo.nl/evenementen. 

Dutch Water Week 2022  
Watersport terug op de Flevolandse kaart
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LELYSTAD - Sportservice Flevoland vult 
maandelijks een pagina in FlevoPost. 
In de serie artikelen wordt de sport in 
Flevoland van alle kanten belicht. Flevo-
landse sporters komen aan het woord,  
aan sport gelieerde thema’s worden 
behandeld en sportevenementen uit-
gelicht. Deze maand onder andere 
aandacht voor de campagne Heel 
Flevoland Sport! en de nieuwe Duur-
sportkalender. Wie meer informatie wil, 
kan contact opnemen met Rudi Tuijn, 
telefoon: 0320-251113 of via mail: 
info@sportfl evo.nl. www.sportfl evo.nl

Campagne Heel Flevoland 
Sport! van start
Als enige provincie in 
Nederland biedt Flevoland 
sportevenementenorgani-
saties en sportaanbieders 
een coronasteunpakket. Dit 
steunpakket bestaat uit een 
financiële bijdrage en een 
ondersteuningsprogramma. 
Zowel in 2021 als in 2022 
kunnen sportorganisaties 
een bijdrage aanvragen of 
gebruik maken van verschil-
lende ondersteuningsmoge-
lijkheden. Respectievelijk 
is er ruim 276.000 euro en 
later nog eens 425.000 euro 
extra door de Provincie be-
schikbaar gesteld. Dat deze 

steun hard nodig is, blijkt 
wel uit de vele aanvragen 
die Sportservice Flevoland in 
2021 en ook nu in 2022 weer 
ontvangen heeft. 

Naast deze financiële injec-
tie wil Sportservice Flevo-
land iedereen in Flevoland 
stimuleren (weer) te gaan 
bewegen door middel van 
de campagne Heel Flevoland 
Sport! die begin maart van 
start gaat. We weten alle-
maal wel dat een gezonde 
levensstijl belangrijk is, 
maar het ook daadwerkelijk 
‘doen’ is een tweede. Door te 

laten zien dat sportvereni-
gingen, -clubs en -eve-
nementen hun deuren 
wijd open hebben staan, 
wordt de drempel om 
mee te doen voor veel 
mensen verlaagt. 
Het kan net 
dat extra 
zetje in de 
rug zijn 
om de stap 
te zetten je aan te 
melden voor dat hardloo-
pevenement dat je altijd al 
wilde doen. Of toch eens een 
proefles te nemen bij die 
ene sportvereniging. 

Campagne Heel Flevoland 

laten zien dat sportvereni-
gingen, -clubs en -eve-
nementen hun deuren 
wijd open hebben staan, 
wordt de drempel om 
mee te doen voor veel 
mensen verlaagt. 

Voor meer informatie en 
leuke verhalen en video’s, ga 
naar heelflevolandsport.nl. 
Houd ook onze social media-
kanalen in de gaten.


