
Bo Kramer, 21 lentes jong, groei-
de op in Almere en zette daar ook 
de eerste stappen richting haar 
succesvolle internationale bas-
ketbalcarrière. Dat succes is ook 
gelijk de reden waarom ze tegen-
woordig nog nauwelijks in Alme-
re komt, maar nu alle wedstrijden 
zijn afgelast is ze (eindelijk) weer 
voor langere tijd in de Flevoland-
se stad. “We waren net begonnen 
met de play-offs toen de corona-
maatregelen werden aangekon-
digd. In mei stond een trainings-
stage met het Nederlands team 
op het programma. De intensieve 
voorbereidingsperiode voor de 
Paralympische Spelen zat er dus 
net aan te komen.”

Kramer vervolgt: “Maar gelukkig 
is er niemand in mijn omgeving 

getroffen door het virus. Dat is 
momenteel het allerbelangrijk-
ste. Ik ben ook nog jong, dus ik 
kan gemakkelijk nog een jaar 
door. Dat geldt eigenlijk voor  
iedereen in het Nederlands  
team, ook voor de wat oudere 
meiden.”

Gouden droom
In september 2019 begon haar 
voorbereidingstraject al, waarna 
Kramer een strak schema volgde 
om eind augustus in topvorm 
naar Tokyo af te reizen. In 2016 
won ze met Oranje al brons in 
Rio en deze zomer zouden de 
dames in Tokyo voor goud gaan. 
Die droom moet nu een jaartje 
worden uitgesteld. “Ik verwacht 
dat er eenzelfde soort voorbe-
reiding als dit jaar zal worden 

uitgestippeld richting de Spelen 
van volgend jaar. We weten in ie-
der geval dat onze financiële on-
dersteuning tot 2021 doorloopt, 
dus dat zorgt voor rust.” 

Alternatieve trainingen
De 21-jarige speelster houdt zich 
momenteel met andere dingen 
bezig dan normaal: “Sinds kort 
ben ik met pianospelen begon-
nen, want ik denk dat helpt om 
mentaal mijn hoofd leeg te krij-
gen. Ik kijk Netflix en doe mee 
aan initiatieven als TeamNL Fit 
Kids. Allemaal dingen die ik nor-
maal nooit had gedaan. Ik hoop 
dan ook, hoe erg deze periode 
ook voor veel mensen is, dat dit 
achteraf ook een tijd blijkt te zijn 
waarin we als mensheid dichter 
tot elkaar zijn gekomen.” 

De maatregelen die de Neder-
landse overheid genomen heeft 
betreffende het COVID-19 ofte-
wel coronavirus heeft een grote 
impact op vele sectoren. Ook de 
sport wordt hard getroffen: ver-
enigingen verliezen inkomsten 
uit contributies en kantines, eve-
nementen zijn in ieder geval tot 1 
september verboden en commer-
ciële aanbieders mogen voorlo-
pig niets en komen daardoor in 
de problemen. Een vraaggesprek 
met gedeputeerde van de Provin-
cie Flevoland, Harold Hofstra.

Kunt u schetsen hoe de corona-
crisis op dit moment het Flevo-
landse sportleven beïnvloed?
 
De impact is groot. Diverse spor-
tevenementen gaan niet door, 
andere organisaties verkeren nog 
in onzekerheid en uit onderzoek 
van het Mulier Instituut is geble-
ken dat veertig procent van de 

sportverenigingen zich ernstige 
zorgen maakt over de gevolgen 
van de coronacrisis voor de club. 
Doordat verenigingen belangrijke 
inkomsten als die uit de kantine 
en van sponsoren moeten missen, 
vrezen ze voor hun voortbestaan. 
Verder zien we bij de commercië-
le sportaanbieders dat met name 
kleinere sportscholen het moeilijk 
hebben, omdat ze waarschijnlijk 
tot 1 september gesloten moeten 
blijven. Wel merk ik dat het onge-
organiseerd sporten als wande-
len, fietsen, hardlopen en skeele-
ren een vlucht neem. Als ik nu zelf 
op mijn racefiets zit of hard loop, 
ben ik bepaald niet de enige. Dat 
valt me echt op. 

Wat betekent dit op de langere 
termijn voor Flevoland? 

Wat we zeker weten is dat het 
coronatijdperk sociale verban-
den verandert. In elk geval tot er 

een vaccin is. Bij een vereniging, 
sportschool of evenement is het 
niet gemakkelijk om op ander-
halve meter afstand van elkaar te 
blijven. Komende tijd zal lastig 
blijven op dat gebied. Corona 
dwingt ons om na te denken over 
sociale contacten: hoe gaan we 
met elkaar om op het werk, in het 
uitgaansleven, maar ook op de 
sportclub. Naast de sociale com-
ponent is er natuurlijk ook een 
belangrijk gezondheidsaspect. 
Iedereen maakt zich nu druk om 
de zogenaamde coronakilo’s. Als 
beweegarmoede gaat toenemen, 
zeker onder kinderen, krijgen 
we grotere gezondheidsproble-
men. Dat is op de lange termijn 
zorgelijk. 

Hoe belangrijk is sport 
volgens u? 

Aan mijn kinderen zie ik hoe 
heerlijk ze het vinden dat ze na 

bijna twee maanden weer naar 
voetbaltraining mogen. De af-
gelopen tijd hebben ze weleens 
met mij hardgelopen, maar daar 
vinden ze weinig aan. Ze willen 
gewoon lekker met elkaar voet-
ballen op het sportpark of bij de 
vereniging. Sport is belangrijk 
voor de gezondheid, maar ook 
voor de sociale contacten Ik zeg 
altijd ‘sporten is het vliegwiel 
voor actieve participatie’. Op het 
veld vallen achtergronden en 
verschillen weg, want het gaat 
om de sport. 

Wat kan de provincie betekenen 
voor clubs en organisaties die 
door de coronacrisis in de knel 
zijn gekomen?
 
Als provinciebestuur kijken we  
in brede zin welke maatregelen 
we kunnen treffen met het oog op 
de effecten van de coronacrisis. 
Ook overleggen we met gemeen-

ten, omdat zij veelal eigenaar  
van de sportaccommodaties  
zijn. Zelf hebben we veel  spor-
tevenementen gesubsidieerd. 
Afspraak is  dat als evenemen-
ten vanwege corona niet kunnen 
doorgaan, we coulant omgaan 
met de subsidie. Op de lange-
re termijn denk ik dat we ook 
kansen moeten benutten en nog 
meer moeten inzetten op een 
sport inclusieve buitenruimte. 
Sport, natuur en water gaan  
hand in hand. Als er goede 
faciliteiten als fietspaden en 
MTB-routes zijn, nodigen we nog 
meer uit om buiten te sporten en 
tegelijkertijd te genieten van de 
Flevolandse natuur.  Maar voor 
nu kijken we, samen met Sport-
service Flevoland welke knel-
punten zich voordoen in de sport 
en op welke wijze wij kunnen 
ondersteunen. Sport is ontzet-
tend belangrijk voor Flevoland 
en haar inwoners! 

LELYSTAD - Sportservice Flevoland vult 
maandelijks een pagina in FlevoPost. In de  
serie artikelen wordt de sport in Flevoland van 
alle kanten belicht. Deze maand aandacht 
voor de gevolgen van de coronamaatrege-
len voor de sportsector. Wie meer infor-
matie wil, kan contact opnemen met 
Rudi Tuijn, telefoon: 0320-251113 
of via mail: info@sportflevo.nl. 
www.sportflevo.nl 
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