Topsport 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, in aanloop naar de Olympische
Spelen Tokyo 2021, aandacht voor
TeamFlevo. 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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Olympisch Lespakket
voor scholen
Een onderdeel van TeamFlevo
is het Olympisch Lespakket:
een gratis lespakket voor
basisscholen in Flevoland. In
samenwerking met de Atletiekunie, NOC*NSF en Almere
City FC is voor iedere leeftijdsgroep een lessenreeks samengesteld gericht op de drie Olympische kernwaarden: excelleren,
respect en vriendschap. Naast
een aantal informatieve lessen
bestaat het pakket ook uit leuke
opdrachten en beweeglessen,
die allemaal te maken hebben
met bewegen en gezonde levensstijl. Het bevat gymlessen
voor in de gymzaal of buiten op

het veld. In de klas kan gekozen worden voor kennislessen,
bijvoorbeeld een geschiedenisles over het ontstaan van de
Olympische Spelen of op het
gebied van bewuste voeding.
Wat is nou eigenlijk een gezond
ontbijt?
Scholen kunnen het lespakket
gratis aanvragen. In mei ontvangen ze een sporttas met daarin
alle TeamFlevo materialen: de
map met leskaarten, vlaggetjes
en een poster voor in de klas.
Aanmelden kan nog steeds
via www.teamflevo.nl.

TeamFlevo - Op naar de
Olympische Spelen Tokyo 2021
Flevoland heeft
heel wat topsporters grootgebracht.
De provincie biedt
ruimte om jezelf te
ontwikkelen. Zo kun
je kilometers hardlopen, fietsen of varen,
zonder dat je moet
wachten voor een brug, trein of
ander stedelijk obstakel. De mogelijkheden voor sporters in deze
jonge provincie zijn legio. En dit
geldt voor zowel breedte- als topsport. Bijna alle sporten zijn wel
terug te vinden in verenigingen
binnen de provincie en de talentvolle sporters kunnen terecht
bij één van de maar liefst zeven
Regionale Training Centra (RTC)
die Flevoland rijk is.
Flevoland mag trots zijn op ‘onze’
Flevolandse toppers en daarom
heeft Sportservice Flevoland een

selectie gemaakt van oud-olympisch gedienden, tot jong talent in
opmars naar de Spelen in Tokyo:
TeamFlevo. Al deze sporters hebben een eigen verhaal en zijn geboren en/of getogen in Flevoland.
Met deze verhalen wil Sportservice
Flevoland inspireren en uitstralen
dat wij trots zijn op onze provincie.
Want een deel van dit team gaat
straks strijden (of heeft gestreden)
voor een medaille of is op een andere manier betrokken (geweest)
bij de Olympische Spelen.
#vuurvoorflevoland
TeamFlevo is te volgen op social
media met #vuurvoorflevoland.
Het beeldmerk is ontworpen met
een knipoog naar de Olympische
Spelen: vuur en passie. En dat hebben de TeamFlevo sporters! Ze zijn
allemaal op een bijzondere manier
in beeld gebracht, op een speciale
plek in Flevoland waar zij iets mee

Beweegprogramma

‘’The making of’’ bij en met oud-olympisch kampioen Annie Borckink door
filmproducent Klei.

De Olympische Spelen 2021
komen via een Beweegprogramma ook op locatie bij
kwetsbare doelgroepen in onder meer woon- en zorginstellingen. Dit beweegprogramma
is met name gericht op ouderen
die het afgelopen jaar in een
isolement zijn geraakt. Maar is
ook geschikt voor mensen die
begeleid wonen vanwege een
verstandelijke of lichamelijke
beperking.
Op tenminste vijftien woonen zorginstellingen wordt een
ruimte omgetoverd tot een

TeamFlevo-activiteiten-vertrek. De TeamFlevo video wordt
getoond waarin Annie Borckink en Paralympisch sporter
Monique Kalkman de hoofdrol
spelen. Ze vertellen over hun
leven, wat ze nu doen en wat ze
hebben moeten laten voor hun
topsportcarrière. Inspirerende verhalen om naar te kijken!
Na de video mag iedereen zelf
in beweging komen met een
gepaste activiteit. Sportservice
Flevoland werkt hiervoor samen met verschillende sportaanbieders in de provincie.

hebben. Annie Borckink staat als
oud-olympisch kampioen schaatsen bijvoorbeeld met haar voeten
midden in de klei. En zo’n type is
ze ook: “gewoon gaan!” zijn haar
eigen woorden.
Samenwerking met InFlevoland
Het versterken van het imago van
Flevoland en (h)erkenning van het
Verhaal van Flevoland zijn ambities die bijdragen aan het vergroten
van de trots voor Flevoland. Om
dit te bewerkstelligen is op verzoek van en in samenwerking met
Provincie Flevoland, InFlevoland
opgericht. Omdat ook de campagne TeamFlevo hieraan bijdraagt,
was een samenwerking vanzelfsprekend. Uit de interviews met
de sporters blijkt dat de provincie
Flevoland, de ruimte en de mogelijkheden, hun veel heeft gebracht.
“Flevoland is ideaal om te beginnen met windsurfen”, zo vertelt
een enthousiaste Lilian de Geus,
die haar surfcarrière is begonnen
op de Almeerse wateren bij WSV
Almere Centraal. Lilian is kanshebber op een medaille tijdens de Spelen in Tokyo.
TeamFlevo is ontwikkeld in
opdracht van Provincie Flevoland. Meer informatie vindt u
op www.teamflevo.nl.
Via #vuurvoorflevoland worden
alle verhalen ook op de social
mediakanalen van Sportservice
Flevoland gedeeld.

