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Dit handboek is gemaakt op initiatief van Jantje
Beton en met behulp van de organisatoren van het
Open Rotterdams Kampioenschap Stoepranden
en Novasports. Het maakt deel uit van de pilot NK
Stoepranden 2017 en is bedoeld om gemeenten of
organisaties binnen een gemeenten te informeren
over het NK Stoepranden en op weg te helpen met het
organiseren van voorrondes.

Het handboek is opgedeeld in 3 delen: introductie,
organisatie en praktijkvoorbeelden. De delen kun je
herkennen door de verschillende kleuren.
DEEL 1: INTRODUCTIE
Stoepranden? Ja! Stoepranden!
Wat is het NK Stoepranden?
Waarom steunt Jantje Beton dit concept?
Spelopzet & categorieën
Spelregels & puntentelling

Voor inhoudelijke suggesties of vragen kunt u contact
zoeken met Jantje Beton, door een e-mail te sturen
naar Marlies Bouman: m.bouman@jantjebeton.nl.
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DEEL 2: ORGANISATIE
Voorrondes
Finale
Wat biedt Jantje Beton
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DEEL 3: PRAKTIJKVOORBEELDEN
Rotterdam
Eindhoven
Dordrecht
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STOEPRANDEN? JA! STOEPRANDEN!
HET SPEL

Stoepranden is een balspel voor minstens twee personen,
die proberen de stoeprand aan de overkant van de straat
te raken. Het wordt al zeker sinds halverwege de 20e eeuw
gespeeld in Nederland en andere landen, zoals Engeland,
Duitsland en Spanje. Bijvoorbeeld in Barcelona wordt het
nog veel - en zeer fanatiek - gespeeld.

Stoepranden is in Nederland bekend onder veel
verschillende namen. NRC-columnist Ewoud Sanders
deed ruim tien jaar geleden een oproep en kreeg van
lezers tientallen namen door, zoals bandjebutsen,
bandkaaien, kaaibanden, kantbutsen, kantgooien,
kantstoepen, keibanden, randjebutsen, randjetik,
stoepen, stoepiebal, stoepiestuiten, stoepkanten,
stoeprandjetik…

Stoepranden verdween in de loop der jaren in Nederland
grotendeels uit het straatbeeld. Er was steeds minder
ruimte voor het spel door geparkeerde auto’s in de
straten. Hier en daar werd het natuurlijk nog wel
gespeeld. Er waren zelfs kampioenschappen stoepranden,
onder meer in Harich (Friesland) en Dordrecht. Maar
veel kinderen kenden het spel helemaal niet meer...

Er zijn niet alleen veel namen, er zijn ook veel
varianten in de manier waarop het spel gespeeld
wordt, grofweg verdeeld in gooien en op de eigen helft
blijven, en gooien en doorlopen naar de overkant. Er
kan tot een bepaald aantal punten gespeeld worden of
er is een vastgestelde speelduur.

Nu is stoepranden helemaal terug! Dankzij kunststof
stoepranden kan het overal gespeeld worden.
Stoepranden is in 2015 in Rotterdam weer helemaal
op de kaart gezet. Welzijnsorganisaties BuurtLAB
en Thuis Op Straat (TOS) organiseerden toen het
Open Rotterdams Kampioenschap Stoepranden met
tientallen voorrondes door de stad. Sinds 2016 bestaat
ook het Eindhovens Kampioenschap Stoepranden.

Natuurlijk mag iedereen het spel bij de eigen naam
noemen, maar wij houden het op ‘stoepranden’.
Stoepranden is vooral een leuk spel dat door iedereen
gespeeld kan worden, ongeacht de leeftijd. Het
verbindt mensen. Kinderen spelen tegen elkaar, maar
ook tegen een grote zus, ouders en zelfs grootouders,
de buurjongen of de buurvrouw. Stoepranden kan
gespeeld worden als een serieuze wedstrijd, maar
dat hoeft natuurlijk niet want het draait boven alles
om plezier. Met stoepranden komt jong en oud in
beweging, heerlijk in de buitenlucht.

En in 2017 wordt het eerste NK Stoepranden
georganiseerd; met een grote filane op 17
september in Rotterdam. Jantje Beton is één van de
initiatiefnemers van dit NK, naast de
organisatoren in Rotterdam.
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WAT IS HET NK STOEPRANDEN?
WAAROM MEEDOEN?

Bij het Nederlands Kampioenschap Stoepranden
(het NK Stoepranden) gaan we een stapje verder dan
een enkel potje stoepranden in de straat of op het
schoolplein.

Als gemeente meedoen aan het NK Stoepranden is
op de allereerste plaats gewoon heel erg leuk. Maar
het kost ook tijd om voorrondes te organiseren. Wat
maakt het de moeite waard?

In elke deelnemende gemeente nemen namelijk
honderden kinderen, jongeren en volwassenen het in
de voorrondes tegen elkaar op in hun eigen straat of
buurt, om zo circa 25 finalisten mee te nemen naar
de landelijke finale in Rotterdam. Daar strijden de
finalisten in 5 leeftijdscategorieën om Nederlands
Kampioen Stoepranden te worden!

• Het zet jong en oud aan tot bewegen;
• Het zorgt voor verbinding tussen mensen in de
buurt;
• Het laat zien hoe belangrijk ruimte in de straat is
voor kinderen om te kunnen spelen;
• Het laat zien dat spelen al begint zodra je de
voordeur open doet (en je dus ook lekker kunt
spelen en bewegen als je even geen mogelijkheid
hebt om naar een speelplek toe te gaan);
• Het is een opvallende activiteit waarmee je
als gemeente/organisatie laat je zien dat je de
bovenstaande punten belangrijk vindt.
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WAAROM ONDERSTEUNT
JANTJE BETON DIT CONCEPT?
AANLEIDING NK STOEPRANDEN

Jantje Beton stimuleert buitenspelen, want dat is niet
alleen leuk, maar ook onmisbaar voor de ontwikkeling
van kinderen. Van buitenspelen worden kinderen
gezonder, slimmer en socialer. Daar past stoepranden
natuurlijk heel goed bij. Het is een leuk spel om
gezellig buiten te spelen, waarbij de spelers veel
moeten bewegen.

Jantje Beton zag dat er in een aantal gemeenten een
kampioenschap stoepranden werd georganiseerd.
Niet alleen de kinderen deden overal enthousiast mee,
ook volwassenen konden de verleiding niet weerstaan
om het ‘vertrouwde’ stoepranden weer eens te
proberen. Zo vormden de kampioenschappen een
leuke, sportieve en uitdagende buitenspeelactiviteit
en zag men verbindingen ontstaan tussen buurt- en
stadsgenoten. Bovendien groeide het besef dat ruimte
in de straat erg belangrijk is voor kinderen om te
kunnen spelen met alle positieve gevolgen van dien.

Bovendien kan stoepranden eigenlijk altijd en overal,
en iedereen kan meedoen. Alles wat nodig is, zijn twee
mensen, twee stoepranden en een bal. Een straat met
rechte trottoirbanden is fijn, maar met de kunststof
stoepranden kan er nu ook op pleinen en in parken
gespeeld worden.

Jantje Beton wil dit concept dan ook graag groter
maken samen met de partijen die het stoepranden in
diverse gemeenten weer op de kaart hebben gezet. We
bundelen onze krachten zodat heel Nederland straks
naar buiten komt om te stoepranden!

Stoepranden is een leuk spel voor kinderen, maar
ook tieners, jongeren, volwassenen en senioren
kunnen meedoen. Zo draagt stoepranden bij aan
meer onderling contact en gezelligheid in de buurt.
En dat bevordert de kansen en mogelijkheden voor
buitenspelen!

5

SPELOPZET & CATEGORIEËN
DE BASIS

CATEGORIEËN

Zoals gezegd zijn er verschillende manieren om een
potje stoepranden te spelen. Voor het gemak houden
wij de opzet en regels aan zoals deze bij het Open
Rotterdams Kampioenschap zijn opgesteld. Deze
regels worden ook bij de finale gehanteerd.

Het Nederlands Kampioenschap Stoepranden
wordt gespeeld in verschillende leeftijdscategorieën,
namelijk:
• categorie A: tot en met 10 jaar;
• categorie B: 11 tot en met 20 jaar;
• categorie C: 21 tot en met 54 jaar;

Voor het organiseren van een stoeprandwedstrijd is
nodig:

• categorie D: 55 tot en met 74 jaar;

• 1 bal;

• categorie E: 75+.

• 2 stoepranden;

Tijdens de wedstrijden kunnen meisjes tegen jongens
spelen en vrouwen tegen mannen.

• 2 deelnemers;
• Een tijdwaarnemer die ook de score bijhoudt.
De onderlinge afstand tussen de stoepranden is
ongeveer 4 meter (een eenrichtingsstraat zonder
parkeervakken). Is er geen stenen stoeprand dan kan
aan één of beide zijden ook gespeeld worden met een
kunststof stoeprand, de Kerby van Novasports.
De ruimte tussen de stoepranden noemen we in de
spelregels ‘de straat’, zelfs als er op een plein of een
grasveld gespeeld wordt.
Wie als eerste 15 punten heeft gehaald met minimaal
2 punten verschil met de tegenstander, wint het spel.
De maximale speeltijd bedraagt 8 minuten. Heeft
geen van de spelers na 8 minuten 15 punten gehaald,
dan wint de speler met de meeste punten.
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Tijdwaarnemer
(die evt. ook score
bijhoudt)

Speler 1

Speler 2

Bal

Stoeprand
(of Kerby)

Stoeprand
(of Kerby)

‘De straat’ (ook als het op gras/zand is)
circa 4 meter
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SPELREGELS
WORP

DE SPELREGELS
De speler die de tos wint, mag beginnen.
• De speler gooit de bal vanaf de stoep richting
de overkant van de straat met het doel daar de
stoeprand te raken.
• De spelers gooien om de beurt zolang de bal niet
terugrolt of niet terugstuit naar de helft van de
speler die de bal gegooid heeft.

MIS

• De tegenspeler mag de bal vangen of pakken ná
de stuit tegen de stoeprand. De tegenspeler mag
niet vóór zijn eigen stoeprand komen. Als het
lukt om de bal te pakken of vangen, dan is hij/zij
aan de beurt.

Bal komt niet terug tot helft van speler 1

• Als de bal de stoeprand aan de overkant raakt en
de bal terugrolt of terugstuit naar eigen helft, dan
mag de speler nog een keer gooien vanaf zijn/
haar stoeprand.
• Komt de bal na het raken van de stoep terug door
de lucht, dan mag de gooiende speler proberen
de bal te vangen op de eigen stoep of de eigen
helft van de straat. Lukt dat, dan krijgt de speler
twee punten én mag hij of zij vanaf de vangplek
nogmaals gooien.

WORP

• Een speler mag maximaal drie keer achter elkaar
gooien. Daarna is de andere speler aan de beurt.
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WORP

AFGOOIEN
Gooien vanaf de straat is niet zonder risico, want
dan kan de speler afgegooid worden.* Een speler die
afgegooid is, verliest al zijn punten!
• Raakt de speler de stoep niet en pakt of vangt de
tegenstander de bal, dan kan de speler afgegooid
worden als deze nog op de straat is. Afgooien
mag niet op het hoofd. Een worp op het hoofd
geldt als een gemiste worp.

RAAK

• Elke poging tot afgooien geldt als gemiste worp
(want de stoeprand wordt niet geraakt). De
andere speler is dus weer aan de beurt.
Bal rolt terug of stuit terug vanaf de stoeprand tot over de helft.

*

WORP

Bij vangbal mag de speler gooien vanaf de vangplek op straat.
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In de Catagorie 75+ is de spelregel ‘afgooien’ niet van toepassing.

PUNTENTELLING
PUNTENTELLING

WORP

Bij stoepranden kun je per worp 0, 1 of 2 punten
verdienen. Meestal houden de spelers zelf de score
(hardop) bij. De tijdwaarnemer kan als scheidsrechter
optreden als dit voor conflict zorgt.
0 punten:

MIS

• De speler gooit de bal mis, dus de bal raakt de
stoeprand aan de overkant niet.
• De speler raakt met de bal de stoeprand, maar
de bal komt niet terug naar de eigen helft van de
straat. De bal rolt of stuit niet ver genoeg terug
of wordt gevangen door de tegenspeler, vanaf de
eigen stoep.

WORP

1 punt:
• De speler gooit raak en de bal rolt terug naar de
eigen helft, of komt via de lucht terug maar wordt
niet gevangen. De bal wordt weer gegooid vanaf
de stoep.

RAAK
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WORP

2 punten:
• De speler gooit raak, de bal komt via de lucht
terug én wordt gevangen op de eigen stoep of
eigen helft van de straat.
• Wanneer de speler de bal heeft gevangen mag
hij of zij nogmaals gooien vanaf de vangplek. Bij
gooien vanaf de straat bestaat het risico dat de
speler afgegooid wordt en alle punten kwijtraakt
(met uitzonderling van de categorie 75+).

RAAK

WINNAAR
Wie als eerste 15 punten heeft gehaald met minimaal
2 punten verschil met de tegenstander, wint het spel.
De maximale speeltijd bedraagt 8 minuten. Heeft geen
van de spelers na 8 minuten 15 punten gehaald, dan
wint de speler met de meeste punten. Om de 5 punten
wisselen de spelers van speelhelft.

Afgooien:
• Een speler die afgegooid is, verliest alle punten
en staat dus weer op 0 punten.

Gelijk spel
Als beide spelers na 8 minuten spelen evenveel punten
hebben, mogen beide spelers 3 keer gooien. Wie
daarbij de stoeprand aan de overzijde de meeste keren
raakt, wint het spel. Als het dan nog steeds gelijk is,
gooien beide spelers steeds één keer, tot er een verschil
van 1 punt ontstaat.
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VOORRONDES
Het staat de organisatoren van voorrondes vrij om
het spel te spelen volgens eigen regels en met eigen
leeftijdscategorieën. Tijdens de finale gelden echter
voor iedereen de spelregels en de categorieën van
de organisatie van het Nederlands Kampioenschap
Stoepranden (zie pag. 6 t/m 11).

De voorrondes kunnen op allerlei manieren ingevuld
worden, afhankelijk van wat aansluit bij de ideeën en
mogelijkheden van de partijen die de organisatie op
zich nemen. In dit handboek behandelen we kort de
onderstaande 3 opties:
Optie 1: De straat op!
De voorrondes vinden plaats in straten of
openbare plekken in de buurt. Organisatie door
bijvoorbeeld buurtsportcoaches, jongerenwerkers en
buurtbewoners zelf. Mogelijkheid om aan te sluiten
op bestaande evenementen in de straat/buurt.

CATEGORIE ‘PROMINENTEN’
Het kan bij de voorrondes leuk zijn om een speciale
categorie ‘prominenten’ te laten spelen. Daarin
nemen bekende mensen uit de stad het tegen elkaar
op, zoals leden van de gemeenteraad, een journalist
of de directeur van een school.

Optie 2: Eén lokaal evenement
Voorrondes als één plaatselijk evenement op een
centrale plek in de gemeente. Organisatie door
gemeente of (sport)evenementenbureau.

Tijdens de finale van het Nederlands Kampioenschap
Stoepranden zal er geen prominentencategorie
zijn, maar worden de deelnemers ingedeeld in de
betreffende leeftijdscategorie.

Optie 3: Bij en met scholen, instellingen en bedrijven
Basisscholen, middelbare scholen, hogeschool/
universiteit, zorginstellingen, bedrijven worden
uitgenodigd om mee te doen en kunnen zich
inschrijven. Hoofdorganisatie via (partij binnen)
gemeente of één van de deelnemende instellingen.
Deelorganisatie door instelling zelf.
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VOORWAARDEN
Om mee te kunnen doen aan het Nederlands
Kampioenschap Stoepranden moeten er bij de
voorrondes in de deelnemende stad in minstens
twee van de vijf leeftijdscategorieën wedstrijden
gespeeld zijn. De winnaars van de categorie mogen
naar de finale van het Nederlands Kampioenschap
Stoepranden op zondag 17 september 2017 in
Rotterdam.
Er wordt (in overleg) voor vervoer gezorgd voor
50 personen, waarvan 25 finalisten (idealiter 5 per
categorie*) en 25 begeleiders/toeschouwers. Eventueel
kunnen er wildcards uigedeeld worden om het aantal
finalisten aan te vullen tot 25 (bijv. bij uitval van
deelnemers).
Rotterdam is als organiserende stad vrijgesteld van
het houden van voorrondes.

Als er voor bepaalde leeftijdscategoriën geen voorronde
plaatvindt, kan hiervan afgeweken worden.

*
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OPTIE 1: DE STRAAT OP!

OPTIE 2: EEN LOKAAL EVENEMENT

De voorrondes vinden plaats in straten of
openbare plekken in de buurt. Organisatie door
bijvoorbeeld buurtsportcoaches, jongerenwerkers en
buurtbewoners zelf.

Voorrondes als één plaatselijk evenement op een
centrale plek in de gemeente. Organisatie door
gemeente of (sport)evenementenbureau.
In plaats van tal van kleine voorrondes in buurten/
straten wordt er bij deze optie één grote voorronde
georganiseerd. Bijvoorbeeld op de grote markt of in
een winkelstraat. Deelnemers schrijven zich vooraf (of
ter plekke) in en worden ingedeeld in een poule van
hun leeftijdscategorie. Zo speelt iedereen eerst een
aantal potjes voordat er winnaars bekend zijn die naar
een volgende ronde gaan. Afhankelijk van het aantal
poules vinden er vervolgens finalerondes plaats. De
beste spelers per categorie krijgen een prijsje (of veel
eer) en mogen mee naar de landelijke finale!

In de ene straat stoepranden de bewoners van alle
leeftijden onderling tijdens zwoele zomeravonden
en is de voorronde eigenlijk een toernooi van enkele
weken, in de andere straat is stoepranden onderdeel
van de jaarlijkse straatbarbecue en is na één middag
bekend wie naar de finale gaan. Buurt- of wijkfeesten
met braderie zijn zeer geschikt om te combineren
met stoepranden, waarbij de wedstrijden voor alle
leeftijdscategorieën gedurende de hele dag worden
gespeeld, of opeenvolgend per leeftijdscategorie.
Wat in alle gevallen nodig is, is iemand die met
enthousiasme kinderen, jongeren en volwassenen
uitnodigt om mee te doen aan het spel. Als
er eenmaal gespeeld wordt, komen er vanzelf
toeschouwers op af die in de meeste gevallen ook zelf
een balletje mee willen gooien.

Bij een groter evenement is het goed om
randprogramma te verzorgen. Toeschouwers kunnen
wat eten/drinken, zelf ook een potje stoepranden of
bijv. andere sporten en spellen spelen. Misschien is
er wel een bandje dat wil optreden, een enorme klok
die de rondetijden bijhoudt en natuurlijk is er één
presentator die voor commentaar zorgt en het publiek
meeneemt.

Buurten/straten schrijven zich in en kunnen allen
(bijv.) 1 persoon per categorie een finaleplek geven. Bij
een overschot aan finalisten vindt eerst nog een lokale
(halve) finale plaats.

Eventueel kan er aangesloten worden bij een ander
evenement. Bijvoorbeeld een zomerfestival, de
sportweek of Koningsdag.
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OPTIE 3: BIJ EN MET SCHOLEN,
INSTELLINGEN EN BEDRIJVEN
Basisscholen, middelbare scholen, hogeschool/
universiteit, zorginstellingen, bedrijven worden
uitgenodigd om mee te doen en kunnen zich
inschrijven. Hoofdorganisatie via (partij binnen)
gemeente of één van de deelnemende instellingen.
Deelorganisatie door instelling zelf.
De scholen, instellingen en bedrijven die zich
inschrijven zetten zelf de voorrondes op. De één
doet dit op een middag, de ander maakt er een
groot toernooi van: dat staat hen vrij. Eén centrale
partij houdt de regie en zorgt ervoor dat iedereen de
regels krijgt en bijv. mobiele stoepranden en ballen
kan lenen. Deze partij krijgt uit alle voorrondes de
topspelers per categorie door en zorgt dat hieruit op
een eerlijke manier finalisten worden gekozen. Deze
mogen mee naar de landelijke finale.
Wonen deelnemers eigenlijk in een andere gemeente,
maar werken ze in de deelnemende gemeente?
Dan komen ze bij de landelijke finale uit voor de
deelnemende gemeente.
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CHECKLIST
CHECKLIST

Algemeen
• Wat is de doelstelling?

Een simpele voorronde in de eigen straat is zo
georganiseerd. Met een enthousiaste organisator,
genoeg deelnemers en een hapje/drankje is het al
snel geslaagd. Zijn jullie echter van plan er een groot
evenement van te maken? Dan moet er aan meer
gedacht worden.

• Welke doelgroepen wil je bereiken?
• Welk budget is beschikbaar?
• Maak een draaiboek en checklist t.b.v. het
toernooi. Zowel voor de voorbereidingen als voor
de dag zelf.
• Bepaal een datum en de tijd(en).

Deze checklist kan van pas komen bij het opzetten
van de voorrondes. Niet alle aspecten zijn bij elke
vorm nodig: bij een enkele voorronde op bijv. een
school komt natuurlijk minder kijken dan bij een reeks
aan evenementen op een plek middenin de stad.

• Bepaal wat de buitenlocatie wordt:
Bij voorkeur een autovrije straat met
rechte trottoirbanden of een andere locatie
ingericht met de Kerby’s (houd rekening met
bereikbaarheid, parkeergelegenheid in de
omgeving, e.d.).
• Maak een taakverdeling, inclusief aanwijzen
‘regisseur’, aanspreekpunt, woordvoerder, enz.
en bepaal hoeveel vrijwilligers nodig zijn.
• Bepaal (of en) hoe deelnemers of deelnemende
straten/instellingen zich aan moeten melden
voor voorrondes.
• Bepaal hoe de finalisten die uit de voorrondes
voortkomen zich registeren en hoe de selectie
hiervan eruit ziet.
• Zorg voor een briefing van de medewerkers en
vrijwilligers op de wedstrijddag.
• Bepaal hoe de voorrondes gespeeld worden en
maak een toernooischema.
16

Evenement

Werving

• Is de activiteit vergunningplichtig? Vraag zo
nodig (tijdig) de vergunning aan bij de gemeente.

• Werf vrijwilligers (indien nodig).
• Werving van deelnemers / promotie voor het
toernooi door middel van advertenties, flyers,
posters, free publicity etc.

• Bepaling van de organiserende partij(en) /
vastleggen van de medewerkers.
• Opstellen van het dagprogramma met
aanvullende activiteiten / randprogrammering
naast de stoeprandwedstrijden.

• Registratie van de aangemelde deelnemers en het
versturen van een ontvangstbevestiging
• Zorg voor publiciteit / verzenden persbericht aan
de lokale media.

• Zorg voor prijzen voor de winnaars in alle
categorieën.

Materialen

• Zorgdragen voor EHBO.

• Inventariseer de benodigdheden en zorg voor
de benodigde materialen: stoepranden, ballen,
stopwatches, fluit of toeter voor start- en
eindsein, geluidsapparatuur, ...

• Zorg voor voldoende toiletgelegenheid.

• Zorg voor versnaperingen voor organisatoren,
vrijwilligers, deelnemers en begeleiders /
organiseer catering.
• Zorg (eventueel) voor prijzen voor de winnaars in
alle categorieën.
• Zorg voor het opruimen na afloop.
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SPEELSCHEMA

Poule
Bij een lager aantal spelers en/of veel tijd is het leuker
om eerst een ‘poulefase’ te houden, waarbij elke
speler een aantal wedstrijden kan spelen voordat er
spelers afvallen. Een poule is ook een manier om tot
een veelvoud van 8 spelers te komen voor de (op de
poule volgende) knock-out fase. Je kunt één grote
poule houden (per leeftijdscategorie) of meerdere
kleintjes. De winnaars (bijv. de nummers 1 en 2) van
de verschillende poules spelen weer tegen elkaar in
een knock-out ronde, of de top 8 van één poule speelt
door.

De opzet van een speelschema is grotendeels
afhankelijk van de hoeveelheid deelnemers, het
aantal speelvelden en de beschikbare tijd. Misschien
dat een enthousiaste straat zelf een toernooi opzet
met meerdere rondes maar slechts een klein aantal
deelnemers, terwijl een andere straat het met een
grote groep in één middag wil organiseren. Op
internet zijn veel voorbeelden van wedstrijdschema’s
te vinden, we lichten een aantal vormen uit:
Warming up
Om iedereen de gelegenheid te geven even te oefenen
en op te warmen start je met de ‘warming-up’, waarbij
iedereen oefent tegen een willekeurige tegenstander.
Na 5 minuten (of minder) wisselt iedereen door totdat
iedereen een aantal keer aan de beurt is geweest.
Vervolgens start de poulefase of beginnnen de knockout wedstrijden.

Bij de poule haal je 1 punt als je een spel wint, en 0
punten als je verliest. Eventueel kun je bij gelijk spel
beide spelers een halve punt geven in plaats van de
wedstrijd alsnog te beslissen (zie puntentelling).
Tips
Toch tijd over? Laat de verliezers ook nog tegen elkaar
spelen (en kom bijv. tot een top 3 per categorie).

Knock-out
Met een groot aantal spelers, weinig speelvelden of
beperkte tijd is het handig om een ‘knock-out’ schema
aan te houden: de winnaar gaat door, de verliezer valt
af. Start altijd bij een veelvoud van 8 spelers: anders
kom je op een gegeven moment in de knoop. Het kan
zijn dat enkele spelers een extra ‘voorronde’ moeten
spelen om dit te bereiken. Trek bijv. een strootje (of
getal onder de ....) om deze spelers te selecteren.

Zorg dat de verliezers ook nog iets te doen hebben.
Leg wat extra ballen neer zodat ze nog wat kunnen
oefenen, of zorg voor andere spelmaterialen. Fanatiek
aanmoedigen of helpen met het bijhouden van de
score/tijd is ook een optie.
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VOORBEELD KNOCK-OUT
vs.

1

1

vs.

VOORBEELD POULE
1

= extra spel om tot een
veelvoud van 8 spelers te komen.

2

3

4

3

vs.

vs.

5

6

4

vs.

1

7

6

8

vs.

vs.

9

2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Som
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0

0

1

0

1

1

1

0

0

0

0

2

7

1

0

0

1

1

1

7

2

1

1

1

1

0

0

0

0

5

4

1

1

1

1

1

1

1

9

1

1

0

1

0

1

0

4

5

0

0

1

1

1

3

6

1

1

1

1

7

2

1

0

1

6

3

1

0

4

5

0

3

6

5

4

3

1

0

4

1

1

0

5

1

0

0

0

6

0

0

0

0

0

7

0

1

0

0

1

1

8

1

1

1

0

0

1

0

9

1

0

1

0

1

0

0

10

1

0

1

0

0

0

0

1

0

11

1

0

1

0

1

0

0

0

1

0

1

Stand

8

Vooraf is besloten dat de 8 besten door gaan. Bij gelijke stand
van bijv. de nummers 8 en 9 wordt één extra spel gespeeld tussen
deze twee spelers.

4

vs.

8
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FINALE
De finale van het Nederlands Kampioenschap
Stoepranden 2017 vindt plaats op zondag 17
september 2017 van 13.30 tot circa 17.00 uur in
Rotterdam. Met op de achtergrond het prachtige
stoomschip Rotterdam wordt een toernooi gespeeld
tussen de winnaars van de voorrondes in de
deelnemende steden en spelers uit Rotterdam.
Het Nederlands Kampioenschap Stoepranden vindt
plaats in de Nationale Sportweek, een initiatief van
NOC*NSF met als doel het promoten van sporten en
bewegen.
Voor bezoekers, supporters en uitgevallen finalisten
zal er voldoende ander vermaak aanwezig zijn.
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WAT BIEDT JANTJE BETON
In 2017 ondersteunt Jantje Beton, samen met de
organisatoren uit Rotterdam en Novasports, de
deelnemende gemeenten op de volgende manieren:
• Meedenken (waar mogelijk) over opzet
voorrondes;
• Informatie over organisatie voorrondes en finale
van het NK d.m.v. (dit) handboek;
• Aparte spelregels en eventueel ondersteuning bij
wedstrijd- en promotiemateriaal;
• Mogelijkheid om 40 Kerby’s (mobiele
stoepranden) en 20 ballen te lenen. Vervoer in
overleg.
• Vervoer (in overleg) van 25 finalisten + 25
supporters/begeleiding naar finale.
Graag horen we waar verder ondersteuning nodig is,
zodat we hierop in kunnen spelen (eventueel in 2017
en anders in 2018).
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ROTTERDAM
In 2015 heeft Rotterdam het Open Rotterdams
Kampioenschap Stoepranden georganiseerd, op
initiatief van de (welzijns)organisaties BuurtLAB,
Opzoomer Mee1 en Thuis Op Straat, met
ondersteuning van de gemeente Rotterdam.

andere was stoepranden onderdeel van een wijkfeest,
met braderie en barbecue.
Niet alle straten die een stoeprandpakket ontvingen,
kwamen naar de finaledag, maar het was een
bijzonder gezellige dag. De prijswinnaars gingen naar
huis met een mooie beker, een ‘gouden’ stoeprand en
een speciale stoeptegel met het stoepranden-logo.

In een advertentie in een huis-aan-huisblad zijn
Rotterdammers opgeroepen om met hun straat,
buurt- of sportvereniging mee te doen. Daarnaast
zijn straten die al meededen aan activiteiten van
Opzoomer Mee benaderd om mee te doen aan het
Open Rotterdams Kampioenschap Stoepranden.

Opzoomeren is een Rotterdams begrip voor activiteiten
van bewoners die zelf het initiatief nemen om hun straat
schoner, veiliger en gezelliger te maken. Opzoomer Mee is
de organisatie die deze straten stimuleert en ondersteunt.
1

Er meldden zich 75 straten of groepen aan, uit bijna
alle delen van de stad. Na aanmelding kreeg men
een stoeprandpakket thuisbezorgd, met daarin twee
kunststof stoepranden, twee ballen en een boekje met
de spelregels en de afspraken voor aanmelding voor
de finale. Plus een waardebon van 25 euro voor het
vieren van een feestje tijdens het stoepranden of om
de vervoerskosten naar de finale mee te bekostigen.
Bij het pakket zaten ook t-shirts met het stoeprandenlogo en posters voor de bekendmaking van de
voorronde (straat en datum zelf in te vullen) en de
finale.

Voorrondes voor Stoepranden kunnen heel groots
worden aangepakt en vergen dan meer organisatietijd.
Maar er kan ook aangehaakt worden bij andere
activiteiten en dan zijn eigenlijk alleen maar twee
stoepranden (van steen of kunststof), een bal en
deelnemers nodig.
De tijd die nodig is voor de organisatie hangt
niet alleen af van de omvang en opzet van het
evenement. Als er veel verenigingen, instellingen en
georganiseerde bewoners zijn waar de organisator
van de voorrondes goed contact mee heeft, scheelt
dat enorm. Als de contacten nog (grotendeels) gelegd
moeten worden, kost de organisatie meer tijd.

In sommige straten ging maar een kleine groep
stoepranden, in andere straten ontstond een heuse
zomeravondcompetitie. In sommige buurten maakte
stoepranden deel uit van het vakantieaanbod, in
23

In 2016 is het Open Rotterdams Kampioenschap
Stoepranden anders opgezet dan in 2015. Er zijn toen
geen stoeprandpakketten uitgereikt aan straten. De
bekende straten uit 2015 zijn uitgenodigd voor het
Open Rotterdams Kampioenschap 2016. De groep
prominenten was groot. Deze deelnemers waren
door middel van persoonlijke benadering vanuit de
organisatie enthousiast gemaakt.
De groep tieners (jeugd tussen de 14 en 20 jaar)
was lastig te bereiken. Ouderen, die het spel nog
vanuit hun jeugd herinneren, waren makkelijk
enthousiast te maken. Er was speciale aandacht voor
de leeftijdscategorie 75+, dat hing samen met een
gemeentelijk programma gericht op senioren.
Stoepranden stond op het programma bij
diverse basisscholen via projecten en tijdens de
Koningsspelen. Ook op Nationale Buitenspeeldag
is stoepranden een activiteit die eigenlijk niet mag
ontbreken.
In 2016 was stoepranden tijdens ‘The Final’
(een groot Rotterdams sportevenement voor
basisschoolleerlingen vanaf 8 jaar) een pauzeactiviteit
waardoor de kinderen konden kennismaken met het
spel.
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EINDHOVEN
Op donderdag 5 mei 2016 werd op Strijp-S het 1e
Eindhovens Kampioenschap Stoepranden gehouden.
Op verschillende basisscholen in Eindhoven
vonden de voorrondes plaats. De basisscholen
die aan de voorronden deelnamen, deden dit met
de stoeprandenpakketten die de sportvakdocent
meebracht. De winnaars daarvan streden op 5 mei
tegen elkaar tijdens de grote finale dat plaatsvond op
Strijp-S.
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DORDRECHT
In Dordrecht werd op 6 mei 2012 een NK
Stoepranden gehouden. Honderdtwintig
spelers van verschillende leeftijden deden mee
aan het toernooi. Ze konden zich inschrijven
via een website.
De deelnemers speelden telkens potjes van
10 minuten op de Groenmarkt. Deze werd
speciaal voor de gelegenheid afgesloten. De
meeste deelnemers vielen in de categorie
‘oudere jongere’ van veertig jaar en ouder.
Echter was het de 13-jarige Iselene Visser die
uiteindelijk kampioen werd.
Bij het toernooi waren ruim duizend
toeschouwers aanwezig. Het evenement werd
geopend door voetbalscheidsrecther Danny
Makkelie.

Bron: Metro Nieuws

Bron: RTV Rijnmond
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TOT VOLGEND JAAR!

