
Beitske Visser uit Dronten 
zit al vanaf haar vijfde in de 
autosport: begonnen in een 
kart en via verschillende wegen 
ondertussen hard op weg naar 
de Formule 1. Tijd om eens 
nader kennis te maken met dit 
talent! 

Ze is net terug uit het Belgische 
Zolder waar de nu 24-jarige 
Beitske haar eerste overwinning 
haalde in de W-Series, een 
nieuwe autoraceklasse speciaal 

voor vrouwen. Op de vraag hoe 
het is om als meisje in een toch 
wel mannenwereld te leven, 
anwoordt Beitske: “Ik doe het al 
vanaf mijn vijfde jaar, dus ben 
niet anders gewend. Sommige 
mannen vonden het eerst wel 
raar als een meisje sneller was, 
maar als je dat constant bent 
en ze zien dat je serieus met 
je sport bezig bent, krijg je 
automatisch respect, ongeacht 
of je een man of een vrouw 
bent”. Beitske is een nuchtere 

jonge vrouw, waarbij alles om 
autosport draait en die tevreden 
is met haar leven zoals het nu is. 
Met de toekomst is ze niet heel 
erg bezig “ik ben meer bezig met 
het hier en nu, na de race weer 
voorbereiden op de volgende 
race en zorgen dat de prestaties 
zo goed blijven”. Als ze dan toch 
even in de toekomst mag kijken 
“dan zou ik heel blij zijn met een 
stoeltje in de DTM (Deutsche 
Tourenwagen Masters) of 
Formule E”.

Beitske Visser – Formule 1 autocoureur

Talenten

LELYSTAD -  Sportservice Flevoland vult 
maandelijks een pagina in FlevoPost. In de 
serie artikelen wordt de sport in Flevoland 
van alle kanten belicht. 
Het afgelopen jaar zijn Flevolandse 
sporters aan het woord geweest, aan 
sport gelieerde thema’s zijn behandeld 
en sportevenementen uitgelicht. Deze 
maand is dat Topsport. 
Wie meer informatie wil, kan contact 
opnemen met Rudi Tuijn, telefoon: 
0320-251113 of via mail: 
info@sportfl evo.nl. 
www.sportfl evo.nl

Wist je dat?
- Flevolandse topsporters of sporttalenten een topsportpas bij 

Topsport Flevoland aan kunnen vragen?

- Zij hiermee gebruik kunnen maken van verschillende 
faciliteiten zoals voedingsdeskundigen en sportmedische 
begeleiding?

- Deze faciliteiten allemaal getoetst zijn aan de criteria van het 
NOC*NSF?

- Vanaf nu de Topsportpas voor het jaar 2019 - 2020 
aangevraagd kan worden?

- Hierover meer informatie te vinden is op www.
topsportfl evoland.nl?

Flevoland is weer een 
Regionaal Training Centrum 
(RTC) rijker. Aan de RTC’s 
Triathlon, Windsurfen, 
Zeilen, Badminton en 
Voetbal, is nu ook RTC 
Taekwondo toegevoegd. 

Taekwondo is één van 
de meest beoefende 
vechtsporten ter wereld en 
wordt al 30 jaar beoefend in 
Almere. Geen wonder dat 
Almere naar schatting 400 
Taekwondo beoefenaars telt, 

waarvan er 40 actief zijn in 
verschillende leeftijdsklassen 
in het Nederlandse 
wedstrijdcircuit. Vergeleken 
met andere steden in de 
Randstad is er in Almere 
een enorm groeipotentieel 
van de breedtesport. Door 
het benadrukken van de 
populariteit en meerwaarde 
die budosport (waar 
Taekwondo onder valt) 
op jeugd in de gemeente 
heeft in de Almeerse 
sportnota 2017-2020, zijn de 

gemeente Almere, provincie 
Flevoland en Taekwondo 
Bond Nederland met elkaar 
om tafel gegaan. Met als 
resultaat RTC Taekwondo 
Almere. Taekwondo talenten 
hoeven nu geen lange reizen 
meer te maken naar clubs 
in Amersfoort, Leusden 
of Rotterdam voor meer, 
intensievere en kwalitatief 
betere trainingen die 
aansluiten op het nationale en 
internationale programma.

S porttalenten trainen hard 
en zijn gefocust op hun eigen 
specialisme. Willen ze beter 
worden dan gaan ze meer van 
hetzelfde doen. De ervaring is 
dat meer uren je beter ma-
ken, maar anders trainen nóg 
beter. En, daar stapt Stichting 
Talent Ontwikkeling Zeewol-
de (STOZ) in met de fi losofi e: 
eerst een atleet, dan een spe-
cialist.

 Om een stapje verder te ko-
men hebben talenten begelei-
ding nodig die hun vereniging 
niet altijd kan bieden. STOZ 
biedt Flevolandse sporttalen-
ten drie trainingsmomenten 
per week, gericht op vaardig 
bewegen door middel van spe-
lelementen en krachttraining, 

afgestemd op het specialis-
me, leeftijd en ervaring van de 
sporter. 

De sporters worden begeleid 
door ervaren trainers die de 
opleiding Athletic Skills Model 
(ASM) succesvol hebben afge-
rond. De focus van ASM ligt op 
veelzijdig motorisch bewegen. 
Daarnaast start STOZ binnen-
kort met persoonlijke bege-
leiding in de breedste zin van 
het woord: loopbaan, privé- en 
op sportgebied.  STOZ wordt 
ondersteund door Sport Me-
disch Centrum, Sportcentrum 
Zeewolde en Sportservice Fle-
voland. Voor meer informatie 
kunt u contact opnemen met 
STOZ via stichtingstoz@gmail.
com.

Nieuw Regionaal Training 
Centrum Taekwondo in Almere 

Stichting Talent 
Ontwikkeling Zeewolde

Flevolandse topsporters 
en sporttalenten met een 
NOC*NSF erkende status, 
kunnen één keer per jaar via 
het Flevolands talentenfonds 
een bijdrage krijgen. 

Het gaat hierbij om incidentele 
extra uitgaven die de sporter 
niet zelf of uit andere bronnen 

gefi nancierd krijgt. Denk aan 
een bijdrage in de kosten 
van een trainingsstage, een 
belangrijk sporttoernooi, 
secundaire sporttrainingen en 
(para) medische begeleiding 
welke niet binnen het eigen 
ziektekostenpakket wordt 
vergoed. Maar ook voor 
(kostbare) sportmaterialen. Het 

Flevolands talentenfonds wordt 
mogelijk gemaakt door de 
Flevolandse gemeenten. 

Meer informatie over het 
talentenfonds of andere 
faciliteiten zijn te vinden op de 
website: 
www.topsportfl evoland.nl.

Flevolands Talentenfonds


