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Stoepranden... er is niet veel voor nodig: een bal, twee spelers en een straat
met aan beide zijden een stoeprand om de bal tegenaan te gooien. Vroeger
speelden veel kinderen in Rotterdam Stoepranden. En het kan nog steeds! Op
woensdag 1 juli 2015 vindt de finale van het Open Rotterdams Kampioenschap
Stoepranden plaats bij het Museumpark. Aan de voorrondes kunnen straten,
buurtverenigingen, speeltuinen of (sport)clubs meedoen. Word jij Kampioen?
Stoeprandpakket
Doe je mee? Dan krijg je een stoeprandpakket met twee kunststof stoepranden,
ballen en de spelregels. Ook ontvang
je een waardebon van 25 euro voor
het vieren van een feestje tijdens het
Stoepranden of om de vervoerskosten
naar de finale te betalen.
Beweging en contact
Edwin de Koning, projectmanager
gemeente Rotterdam, vertelt: ‘Vroeger
hoorde Stoepranden bij de cultuur
van Rotterdam en dat komt nu weer
terug! Het leuke van dit straatspel is
dat het overal door iedereen gespeeld

Twee kunststof stoepranden
Ballen
Waardebon 25 euro
Spelregels

‘Ik ben al aan
het oefenen’

kan worden: jong tegen oud, jongens
tegen meisjes, ouders tegen kinderen.
Met Stoepranden komen mensen in
beweging én in contact met elkaar.’
Supporters
Hij vervolgt: ‘Bovendien is het ook
leuk voor de toeschouwers. Tijdens
het kampioenschap zijn er drie
leeftijdscategorieën: tot 10 jaar, van 10
tot 20 jaar, en boven de 20 jaar. Per
straat of groep gaat de winnaar van
iedere categorie door naar de finale.
Samen met zoveel mogelijk supporters!’

Meld nu je team aan!
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Toen Sandra Pardoel van het
Open Rotterdams Kampioenschap
Stoepranden hoorde, kwamen
er gelijk leuke herinneringen
boven. ‘Ik heb in mijn jeugd
veel Stoepranden gespeeld en
daar veel plezier aan beleefd.
Stoepranden is niet alleen leuk,
maar ook leerzaam. Het lijkt me
mooi om met teams in de wijk
een competitie op te zetten en
voorrondes te spelen.
Ik heb hier in de Afrikaanderwijk
al een mooie locatie met goede
stoepranden gevonden, dus het
trainen kan beginnen!’
Sandra Pardoel werkt bij stichting
De Katrol en geeft leerondersteuning
aan jonge kinderen.

Het Open Rotterdams Kampioenschap Stroepranden wordt georganiseerd door Thuis Op Straat,
BuurtLAB, afdeling Sport en Cultuur van de gemeente Rotterdam en Opzoomer Mee.

