NK STOEPRANDEN
IN AMERSFOORT
De finale van het NK Stoepranden komt naar Amersfoort
deze zomer. Veel mensen zullen met plezier terugdenken aan
vroeger bij het horen van het woord stoepranden. Eva Stam,
buurtsportcoach in Amersfoort en coördinator van verschillende
sportieve evenementen, staat mij enthousiast op te wachten op
de parkeerplaats van SRO. De stoepranden en de bal liggen al klaar.
Tijdens een potje stoepranden mag ik haar alles vragen over het
komende NK. Het spel is simpel: gooi de bal tegen de stoeprand
van de tegenspeler. Stuitert hij terug, dan heb je een punt.
De persoon met de meeste punten wint het spel.

Deze laagdrempeligheid
is niet de enige reden
waarom vorig jaar voor
het eerst de voorrondes
van het NK stoepranden
georganiseerd werden
in Amersfoort. De buurtsportcoaches hebben als
doel om zoveel mogelijk
inwoners in beweging te
krijgen. Niet alleen omdat
dit bijdraagt aan een
lichamelijke en mentale
gezondheid, maar het
zorgt er ook voor dat
mensen meedoen in
de samenleving.

Dielon Stukker

“Met het stoepranden
stimuleren we het actief
buitenspelen, het verbindt
mensen in de buurt en
het zet aan tot beweging.
Om de voorrondes ook
dit jaar weer te promoten

Vorig jaar zijn we met een
bus met alle finalisten uit
Amersfoort naar de landelijke finale in Rotterdam geweest. We waren
goed vertegenwoordigd en onze Amersfoorter Dielon Stukker
stond zelfs in de finale!” gaat Eva verder. “Dit jaar organiseren wij,
samen met Jantje Beton, de landelijke finale in Amersfoort op de
Wagenwerkplaats. Op 22 september zullen alle finalisten uit zo’n
30 verschillende gemeenten naar Amersfoort komen waar
uiteindelijk 5 mensen zich Nederlands Kampioen stoepranden
kunnen noemen. Dit biedt voor ons een mooi platform om te laten
zien dat wij spel en beweging belangrijk vinden in Amersfoort.
De datum 22 september is niet heel toevallig gekozen”, sluit Eva af.
“Dit is precies in de Nationale Sportweek, zo genereren we extra
aandacht voor sport en bewegen.”
Wil jij op 22 september in de landelijke finale van het NK stoepranden
staan in onze eigen stad? Zorg er dan voor dat je deelneemt aan één
van de voorrondes op 29 en 30 augustus.
Voor meer informatie over dit spektakel kijk je op:
www.buurtsportcoach.nl of www.jantjebeton.nl

Eva Stam

De eenvoud van dit spel maakt het tot zo’n groot succes en de reden
waarom de buurtsportcoaches van Amersfoort hier vorig jaar mee
begonnen zijn. “Stoepranden is heel laagdrempelig”, verteld Eva.
“Iedereen kan meedoen, er zijn 5 leeftijdscategorieën te beginnen
met 6 jaar en eindigend met 75+. Het enige wat je nodig hebt is een
bal en een stoeprand”.

organiseren we een aantal
activiteiten, zo wordt op
15 augustus specifiek voor
senioren een toernooi
stoepranden neergezet bij
AV Triathlon. We kregen
tijdens de editie van 2018
veel vragen van ouders of
ze ook mochten meedoen,
vandaar dat we nu ook alle
volwassenen de kans willen
bieden om deel te nemen.

BUITENSPELEN - BUITEN SPORTEN
Touwtje springen, balletje trappen, klauteren op het klimrek,
schommelen. Met buiten spelen dus. Spel is vermaak en dat doe
je voor je plezier. Spelenderwijs leren is effectief, want leren gaat
makkelijker als je iets leuk vindt. Spel is zo ook een middel om
vaardigheden te leren en kennis te vergroten. De speeltuin, het
trapveldje, de zandbak en ook het bos en het slootje zijn dus hele
waardevolle plekken in de buitenruimte.
Spel gaat vanzelf. Er hoeft geen organisatie achter te zitten en
begeleiding is niet nodig. Je kunt je eigen spel creëren, met eigen
regels en doelen. Je kunt het doen wanneer jij het wil; alleen of
met meerdere personen, voor de lol of in een vorm van wedstrijd.
Dan spreek je samen regels af, en werk je samen met elkaar of
speel juist tegen elkaar.
Komen er vaste regels, wordt er doelgericht getraind, is er sprake van
een flinke fysieke of mentale activiteit en neemt het competitieaspect
serieuze vormen aan, dan maak je de overstap van spel naar sport.
Ook sport kun je individueel beoefenen of in teamverband, met of
zonder tegenstanders. Waar bij spel het doel ondergeschikt kan zijn,
is die bij sport alles bepalend.
Buiten spelen en sporten heeft extra dimensie: het kan altijd!
De buitenruimte is altijd ‘open’. Niet voor niets staan wandelen,
fietsen, hardlopen in de top 5 van meest beoefende sporten in
Nederland en is de wandelsport zelfs meeste groeiende sport.

Haal je het competitieaspect eruit, dan zijn de mogelijkheden tot
buiten spelen en bewegen oneindig. Ook op de fiets naar school,
de hond uitlaten, uitwaaien op het strand en een beetje bootcampen
in het bos passen in dit kader.
Beweegrichtlijnen
De nationale Beweegrichtlijnen, opgesteld naar advies van de
Gezondheidsraad, raden aan:
•
•

voor de jeugd: dagelijks minimaal 60 minuten matig intensief
bewegen plus gerichte activiteiten
voor volwassenen en ouderen: dagelijks minimaal 30 minuten
matig intensief bewegen en gerichte activiteiten

Dat lijkt best veel. Maar als je naast het sporten de fiets pakt in plaats
van de auto, zelf de boodschappen haalt, in de pauze een wandeling
maakt en op de straat met je vriendjes (jong en oud) een potje stoepranden speelt, dan moet het wel lukken!
Annemarie Jongedijk-Gerritsen
Docent lichamelijke opvoeding en medewerker marketing &
communicatie bij SRO

