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STEENWĲKER BOYS-AANWINST BAS FLOBBE GEPRESENTEERD
MET LUDIEKE VIDEO

‘Hier heb ik die verplichtingen niet’
Steenwijk Met een ludieke video
maakte Steenwijker Boys afgelopen
weekend de komst van Bas Flobbe naar
zaterdag 1 bekend via haar kanalen. De
27-jarige verdediger komt over van
eersteklasser d’Olde Veste, waar hij
sinds 2012 actief was in de
hoofdmacht. Een opmerkelijke stap
voor de buitenwacht, maar voor de
speler zelf is het simpel. „Ik ben toe
aan andere uitdagingen.”
„Hej’ t al heurt? New player arrived”,
zo begint de video waarin Flobbe’s
eerste stappen op het sportpark van
Steenwijker Boys worden gefilmd.
Vanaf de parkeerplaats wandelt de
nieuweling naar de kleedkamer, waar
hij voor het eerst zijn nieuwe
clubkleuren aan mag trekken. De
verdediger kan er zelf wel om lachen.
„Allemaal voor de lol natuurlijk, maar
supergrappig om een keer te doen.”

Het kostte in totaal een middagje
filmen en een middagje monteren,
vertelt hij. „Ze hadden een heel script gemaakt, het enige wat ik hoefde te doen
was acteren. Of nou ja, acteren…” Hij lacht. „Dat stond in mijn contract, dat ik
moest meewerken aan een promotiefilmpje haha. Het tekent wel een beetje hoe de
sfeer is. Plezier staat voorop, pas daarna komt het presteren. Het is echt een
vriendenteam.”

Klaar met verplichtingen
Flobbe heeft meerdere redenen om over te stappen naar de buurman, vertelt hij.
„Maar de belangrijkste is toch wel dat ik een beetje klaar ben met twee keer in de
week trainen en dan de hele zaterdag op pad zijn. Bij de Boys heb ik die
verplichtingen niet en spelen we pas om 17 uur op de zaterdag. Dat klonk me als
muziek in de oren, want dan heb je tenminste ook nog wat aan je zaterdag.”

Al twee keer eerder nam Flobbe een sabbatical. Eerst miste hij een heel seizoen in
2015-2016 en in 2018 nam hij een half seizoen vrijaf. „Om de marathon van New
York te lopen”, verduidelijkt hij. „Voetbal is het allerleukste spelletje dat er is,
maar ik vind het ook leuk om andere sporten te doen en andere uitdagingen aan te
gaan. Dit jaar wil ik een triatlon gaan lopen. Speel je dan bij het eerste van d’Olde
Veste dan wordt dat lastiger. En de kans op blessures is dan natuurlijk ook groter.”
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‘Nu wel klaar’
Hoewel hij met zijn 27 jaar nog wat jong is om het voetballen op niveau helemaal
vaarwel te zeggen, denkt Flobbe niet dat een derde rentree er nog in zit. „Helemaal
uitsluiten wil ik het niet, maar mijn gevoel zegt dat het nu wel helemaal klaar is.”

Het zal vast even wennen worden, realiseert de verdediger zich. „De eerste of de
vijfde klasse, dat is natuurlijk niet te vergelijken. Daar ga ik vast nog wel tegenaan
lopen. Er zijn ook wel mensen die zeggen dat dit niets voor mij is. ‘Daar ben jij veel
te fanatiek voor’, zeggen zij. Ik denk dat dat wel meevalt, maar we gaan het wel
zien.”

Na een seizoen of acht komt er daarmee een einde aan zijn periode bij d’Olde Veste.
Twijfels of dit het juiste moment was om te vertrekken, zo met een half afgewerkte
competitie, heeft hij niet. „Ik heb mooie jaren gehad bij d’Olde Veste, maar
getwijfeld heb ik niet. Ik heb vooral heel veel zin om te beginnen bij de Boys, een
mooie en warme club waar ik met mijn broer Tim kan samenspelen.”
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