Sport in Flevoland

LELYSTAD - Sportservice Flevoland vult
maandelijks een pagina in FlevoPost. In de
serie artikelen wordt de sport in Flevoland
van alle kanten belicht. Flevolandse sporters
komen aan het woord, aan sport gelieerde thema’s worden behandeld en sportevenementen uitgelicht. Deze maand o.a. aandacht
voor sportevenementen die ondanks de beperkende coronamaatregelen toch kans
zagen om door te gaan. Wie meer informatie wil, kan contact opnemen met
Rudi Tuijn, telefoon: 0320-251113
of via mail: info@sportflevo.nl.
www.sportflevo.nl
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Midzomer Regatta, opvolger
van de Almere Regatta
De Midzomer Regatta, één van de eerste evenementen dat ondanks coronamaatregelen is doorgegaan en opvolger van de
Almere Regatta. Dit jaar voor de eerste keer georganiseerd als
een zogenaamd laagdrempelig
1-daags evenement.
“Omdat het de eerste keer was
hadden we gehoopt op zo’n 2025 boten”, vertelt Henk Kuiper
van WSV Flevomare. “Er waren
uiteindelijk 42 inschrijvingen, waarvan er 40 gestart zijn. Omdat
wij werken met een ervaren wedstrijdleiding kunnen we nog wel
(veel) meer boten ‘verwerken’. Maar dat is een uitdaging voor de
toekomst”.
Kuiper is best trots op het feit dat zij (één van) de eersten waren
die weer een evenement georganiseerd hebben. “In eerste instantie stond het evenement gepland voor 26 juni, maar toen we
hoorden dat per 1 juli de coronamaatregelen (zeer waarschijnlijk) verruimd zouden worden, hebben we de datum aangepast
naar 3 juli. Het was voor de deelnemers vooral een feest dat ze
weer competitief mochten varen met volledige bemanning”.
Corona Steunpakket
WSF Flevomare is één van de
organisaties die een bijdrage
hebben ontvangen uit het steunpakket Corona en Sport in
Flevoland. “Deze bijdrage hebben wij gebruikt om te investeren in een goede organisatie.
Ondanks de laagdrempeligheid
hebben we ervoor gekozen om
een ‘volwaardig en goed uitgerust’ startschip in te zetten en
daarbij een begeleidingsboot.
Om het lang gemiste sociale contact weer te herstellen, hebben
we deelnemers voor aanvang
op zaterdagochtend koffie met
cake aangeboden. En in overleg met de uitbater van de locatie, hebben we zelfs de BBQ
en prijsuitreiking in goede banen kunnen leiden. Gegeven
de vele positieve reacties van
de deelnemers en medeorganisatoren, gaan we zeker
voor een volgende editie”.

Rabobank Omloop Flevoland Flexibiliteit is het sleutelwoord
TC Flevoland organiseerde op zaterdag 26 juni onder auspiciën van
de Nederlandse Toer Fiets Unie (NTFU) de Rabobank Omloop Flevoland. De Rabobank Omloop Flevoland is een fietstoertocht met
verschillende routes over diverse afstanden. Nieuw dit jaar was de
Strade Bianche Flevoland van 65 km.
Keurmerk
Het evenement, dat het keurmerk ‘Extra Goed Geregeld’
voert, behoort tot de best georganiseerde toertochten van
Nederland. Dit jaar had het wel
wat meer voeten in aarde om de
tocht te kunnen organiseren. Wil
Dennissen, organisator, vertelt:
“Op 19 mei kregen we van de
NTFU groen licht om de fietstocht te organiseren. Daarna was
het aan de gemeenten om ‘een
verklaring van geen bezwaar’ af

te geven. Op 30 mei waren die
verklaringen er en konden we
verder met de organisatie van
de Rabobank Omloop Flevoland
volgens de richtlijnen van de
NTFU, waarbij de sportbeoefening centraal moest staan en het
geen evenement mocht worden”.
Dit betekende geen publiek, verkoop van eten en drinken was
niet toegestaan, geen optredens
of side-events en het belangrijkste, geen grote groepen deelnemers die samenkomen.

Lof voor de organisatie
Ondanks de beperkende coronamaatregelen waren er meer
deelnemers dan voorgaande jaren. Deelnemers moesten zich
dit jaar van tevoren inschrijven
en een tijdvak aangeven waarin
ze wilden starten. “Tussentijds
moest er wel het nodige aangepast worden”, vertelt Dennissen.
“Kleedkamers mochten eerst
niet open, later weer wel. Idem
gold voor kantines en verzorgingsposten moesten buiten
worden ingericht. Flexibiliteit
was dit jaar het sleutelwoord.
Maar ondanks dat het allemaal
wat anders ging, waren de deelnemers na afloop vol lof over de
organisatie!”

“Mijn plek is al veiliggesteld”
Rolstoelbasketballer Bo Kramer
vertelt dit wanneer we samen
met filmcrew Klei aan het filmen zijn op een basketbalcourt
in Almere. Vlakbij de woning
van haar moeder. We schieten
beelden van haar te midden
van fanatieke basketballers die
Bo rustig haar gang laten gaan.
Het is mooi om te zien hoe Bo
kan ‘dribbelen’ met de bal in
haar rolstoel. Daarna werpt ze
gemakkelijk de bal in de basket.
Alsof het niets is.
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Bo traint doordeweeks in Papendal in een team van 14 spelers waarvan er 12 meegaan
naar de Paralympische Spelen
in Tokio. “Je staat met 5 op het

veld”, vertelt ze. “Maar ik ben
verzekerd van een basisplek,
dus ik ga sowieso”, zegt ze trots.
Bo is één van de twaalf topsporters uit TeamFlevo. Al deze
sporters vertegenwoordigen bewegen, een gezonde levensstijl
en zijn verbonden met Flevoland. Bo is geboren en getogen
in Almere. Via een talentdag
van NOC*NSF kwam ze in aanraking met rolstoelbasketbal.
Juist het dynamische, het botsen en tactische spel is hetgeen
wat haar erin aantrok.
TeamFlevo is te volgen op social
media met #vuurvoorflevoland.
Meer weten over TeamFlevo?
Kijk op www.teamflevo.nl.

