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 de Top10 racefietsroutes in Flevoland,
die de mooiste wegen en verstopte paden
van onze provincie laten zien. Wie meer informatie wil, kan contact opnemen met
Rudi Tuijn, telefoon: 0320-251113
of via mail: info@sportflevo.nl.
www.sportflevo.nl
Aardige kans trouwens dat je racefiets ook uit Flevoland komt. Giant stelt zijn fietsen samen in het Europese hoofdkwartier te Lelystad. Om hun band met Flevoland kracht bij te zetten is Giant als partner aan dit project verbonden.
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Eilandhoppen
Op 3 oktober 1939 schudden burgemeester Keijzer van Urk en
Krijger van Lemsterland elkaar de hand op het enkele minuten daarvoor afgesloten gat in de dijk van de Noordoostpolder.
Urk was eiland af, een emotionele gebeurtenis voor de bewoners. Deze wielrenroute heet niet voor niets “eilandhoppen”; het
brengt je langs de voormalige eilanden Urk, Schokland én het
schiereiland Oud Kraggenburg die nog altijd zichtbaar zijn als
‘terpen’ in de polder. Afstand 93 km, start bij Bezoekerscentrum
Waterloopbos Marknesse.
Meer informatie: www.visitflevoland.nl/wielrennen.

Verrassende racefietsroutes
door de polder
Speciaal voor de racefietsers onder ons hebben Sportservice Flevoland en Visit Flevoland tien polderroutes samengesteld. Ruimte, rust,
vrijheid en verrassend veel (nieuwe) natuur; fietsen in Flevoland is
duidelijk anders. Zo ontdek je de mooiste weggetjes en verstopte paden in onze mooie provincie. Waar anders kun je eilandhoppen in de
polder of twintig kilometer aan een stuk met rugwind knallen over de
voormalige zeebodem? Fietsroutes zijn er al genoeg, maar zelden is er
een specifiek gericht op wielrenners.
Favoriete fietsprovincie
Wielrennen in Flevoland wint
aan populariteit, ook onder
fietsers van buiten de provincie. Merijn Heijne van
wielerpodcast Mapmeisters uit Utrecht: “Flevoland
is veel meer dan polders,
windmolens en rechte wegen. Je vindt er geweldige
kronkelende fietspaden, bijzondere bruggen en verrassende stukken bos.
Martijn Hendriks noemde
het ‘nieuwe land’ zijn favoriete fietsprovincie in de

podcast Tweewielers. “Ik houd
van lange stukken rechtdoor.
Op de Vogelweg tussen Almere
en Dronten kun je twintig kilometer fietsen zonder stoplicht.
Het is er lekker rustig, de wegen
zijn breed, er zijn weinig auto’s.
Hup Flevoland!”, zegt de in Soest
woonachtige NOS-redacteur.

die de provincie op zijn best laten
zien. Met goede wegen waarop je
lekker door kunt trappen, maar
ook meanderende paden door
prachtige natuur waar je anders
misschien aan voorbij zou gaan.
In Flevoland ervaar je rust, ruimte en vrijheid. Waar het in de
Randstad of de Veluwe dringen
kan zijn op de wegen, kun je in
Flevoland lekker doorfietsen.
Alle tien routes zijn te vinden
op www.visitflevoland.nl/
wielrennen. Of scan de QR code:

Top10 racefietsroutes
Sportservice Flevoland wil graag
meer fietsfanaten als Hendriks en
Heijne aan de provincie binden.
Samen met lokale wielerclubs
zijn tien racefietsroutes gemaakt

Nog steeds even flexibel als toen…
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Ook al is Céline van Gerner
gestopt als topsporter, ze
heeft geen enkele moeite om
nog menig turnoefening te
doen. Zij is één van de hoofdrolspelers in de promofilm
van TeamFlevo. We laten
haar liefde
voor de sport
zien door
momenten
uit te vergroten wanneer
de adrenaline
door het lijf
giert. Hét mo-

ment wanneer je je klaarmaakt
voor een wedstrijd. Wat zijn dan
de rituelen van Céline?
Van Gerner, geboren en getogen
in Emmeloord, heeft op haar
26e al een heuse turncarrière
achter de rug. Op de Olympische Spelen in Londen in 2012
werd ze 12e in de meerkamp,
wat een zeer bijzondere prestatie is. In 2019 is ze gestopt als
topturnster. “Ik geef nu training
aan kinderen en dat is zo
ontzettend leuk”, vertelt ze.
Verder gaat zij voor de NOS de

verslaglegging doen van het
turnen tijdens de Olympische
Spelen in Tokyo. “Heel tof
om te doen en ook wel spannend”, geeft ze toe. Het hele
interview met Céline is te lezen
op www.teamflevo.nl.
#vuurvoorflevoland
TeamFlevo is te volgen op social
media met #vuurvoorflevoland.
Daar vind je binnenkort ook
de promofilm met Céline, rolstoelbasketballer Bo Kramer en
windsurfer Lilian de Geus in de
hoofdrol.

