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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. Flevolandse sporters komen aan het woord,
aan sport gelieerde thema’s worden behandeld en sportevenementen uitgelicht. 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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Topsportpas kan
weer aangevraagd
worden
Om gebruik te maken van het
uitgebreide faciliteitennetwerk van Sportservice Flevoland (sportmedische begeleiders, voedingsdeskundigen,
sportpsychologen, topsport
talent oftewel LOOT scholen etc.), hebben Flevolandse
sporttalenten een topsportpas
nodig. Met deze persoonlijke
pas kunnen sporters ook gratis
deelnemen aan cursussen die
speciaal voor hen een aantal
keer per jaar georganiseerd
worden. De topsportpas is geldig van 1 augustus tot en met
31 juli het jaar daarop.
De pas voor het komende
jaar kan aangevraagd worden
via topsportflevoland.nl/
topsportpas.

Windsurfer Kiran Badloe:
“Andere dingen zijn nu belangrijker”
De sportzomer 2020 had voor een aantal sporters uit
Flevoland het hoogtepunt uit hun carrière moeten
worden. Vanwege de uitbraak van het coronavirus zijn
de Olympische Spelen in Tokyo echter een jaar uitgesteld. Hoe is het voor een topsporter om ineens een
jaar langer te moeten wachten? Sportservice Flevoland
vroeg het aan windsurfer Kiran Badloe.
Windsurfer Kiran Badloe:
“Andere dingen zijn nu
belangrijker”
Bij de mannen werd Kiran Badloe, opgegroeid in Lelystad en
inmiddels verhuisd naar Scheveningen, wereldkampioen in
de RS:X klasse. Hij vocht de afgelopen twee jaar een verbeten
strijd uit met vriend en collega
Dorian van Rijsselberghe. Die

strijd kwam in februari tijdens
het WK in Australië tot een climax. Badloe werd wereldkampioen en pakte daarmee officieel het olympische ticket om
namens Nederland in Tokyo te
mogen varen. “Ik was in vorm en
had een mooie voorsprong op
mijn concurrenten, dan is
het wel even zuur als je hoort dat
de Olympische Spelen een jaar

worden uitgesteld. Maar zoals
iedere sport en ieder mens heb
ik ook begrip voor dit besluit en
snap ik heel goed dat er nu andere dingen belangrijker zijn dan
surfen.”
Flexibel
Voor Badloe zelf blijft de focus onverminderd: “Ik kan nog
steeds mijn trainingen uitvoeren, al is de intensiteit natuurlijk
wel anders. Het grote voordeel
dat wij als watersporters hebben,
is dat wij altijd flexibel moeten
zijn omdat we dagelijks moeten
omgaan met de elementen. Het
gebeurt regelmatig dat er op bepaalde wedstrijddagen niet gevaren wordt vanwege bijvoorbeeld
een gebrek aan wind. Wij zijn ge-

wend om ons continu te moeten
aanpassen en dat is nu wel een
voordeel.”
Lege sportzomer heeft ook
voordelen
Hij blijft dan ook positief en gaat
ook in 2021 nog altijd voor het
hoogst haalbare: goud in Tokyo.
“Ik prijs mij gelukkig dat iedereen in mijn omgeving nog gezond is, dat mijn sponsoren mij
blijven steunen en dat ik nu wat
meer tijd voor mijn vriendin, familie en vrienden heb. Ik kom nu
vaker dan normaal in Lelystad en
om eerlijk te zijn is dat ook wel
weer lekker. Ik zie dit ook als een
kans om het komende jaar nog
beter te worden en hier nog sterker uit te komen.”

Uitgelicht: Nieuwe start voor MTB route Zeewolde
In het prachtige bos van Zeewolde ligt een mountainbikeroute
met een lengte van 17,2 km waar
menig mountainbiker met plezier gebruik van maakt. Om de
route veilig te houden voor zowel
beginnende rijders als de enthousiaste sportieveling is goed
en structureel onderhoud van
essentieel belang. Daarom is er
begin dit jaar een stichting opgericht die de route onderhoudt en
fungeert als aanspreekpunt voor
Staatsbosbeheer (eigenaar van
de grond), gemeente en andere
partijen. De vele vrijwilligers zijn
druk geweest met het aanpassen
van pijnpunten, het opvullen van
gaten en kuilen om te voorkomen
dat de route een modderbaan
wordt bij regen, en het toevoegen
van diverse stukjes “spektakel”:

naast wat kombochten is een
tweede tabletop toegevoegd op
de Jumpline.
De mountainbikeroute bestaat
uit veel singletracks door het bos,
over het scouting landgoed met
kunstmatig aangelegde verhogingen en langs het water (Wolderwijd en het Nuldernauw). Het
gebrek aan echte hoogtemeters
wordt gecompenseerd door
stukken klei als ondergrond welke de nodige conditie vereisen
wanneer het vochtig is.
Naast Zeewolde is er in elke Flevolandse gemeente een mountainbike route.
Kijk voor een overzicht van alle
routes op www.mtbflevoland.nl
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