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Urban Sports, sporten van de straat  

 

Met bijna 7.000 hockeyers is Breda hockeystad pur sang. Daarom paste de 

organisatie van de Rabobank Hockey Champions Trophy 2018 uitstekend bij de 

stad. Al bij het indienen van het bid was er het besef dat dit topsportevenement 

niet alleen een hockeyfeestje moest worden, maar een uitstraling zou moeten hebben naar de hele stad.  

Zowel in de aanloop als tijdens het evenement vond daarom een uitgebreid programma aan side events 

plaats. Eén van de doelen daarvan was de hockeysport op een aansprekende manier bij een nieuw publiek 

onder de aandacht te brengen. Dat gebeurde in 2017-2018 door bij school- en wijksportactiviteiten een 

koppeling te leggen met Urban Sports & Culture en door de organisatie van de ‘Urban Sports Week’. 

 

Urban Hockey Tour – 7 t/m 31 mei  

Onder de noemer ‘Urban Hockey Tour’ werden twintig clinics georganiseerd op diverse pleintjes en veldjes 

in de stad. De hele maand mei konden kinderen en jongeren door heel Breda zo op een speciale manier 

kennismaken met hockey. Ook was Urban Hockey een onderdeel van de Koningsspelen.  

       

Urban hockey is een soort straatvoetbal, maar dan in een hockeyvariant. Handige hockeytrucjes en 

vaardigheden leren, maar dan op een andere plek dan op het hockeyveld. “We wilden een ander publiek 

aanspreken met een nieuw soort hockey'', aldus Michiel van Campen, initiatiefnemer van de Rabobank 

Hockey Champions Trophy. “De kinderen leren hockeytrucjes die ze op straat kunnen uitvoeren. We hebben 

een aantal hockeyers uitgenodigd om met kinderen actief te zijn in buurten waar geen hockeyveld is.'' 

 

De Urban Hockey Tour ging van start op basisschool Noorderlicht in de wijk Geeren-Noord. “Goed kunnen 

hockeyen is helemaal niet nodig bij urban hockey'', zegt Pleuni Rijvers, sportcoach van Breda Actief. “Met 

een bal, een stick en plezier ben je er al. Wij stimuleren de kinderen in de wijk om te bewegen. In deze wijk 

wordt er bijvoorbeeld niet veel gehockeyd. De kinderen spelen veel op straat. Urban hockey is een sport die 

je op beton speelt en past dus perfect bij de omstandigheden van de wijk.” (zie ook 

https://www.bndestem.nl/breda/hockey-maar-dan-anders~a1e20da0/). 

 

https://www.bndestem.nl/breda/hockey-maar-dan-anders~a1e20da0/
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De gemeente Breda heeft dit project opgezet met vrijwilligersorganisatie Breda Actief, BrabantSport en de 

KNHB. Bij de uitvoering waren ook junioren van de Bredase hockeyverenigingen en Citytrainers betrokken  

(zie ook https://www.facebook.com/CTBreda2018/videos/257109454861305/). Ook de vakantieactiviteiten in 

mei 2018 stonden in het teken van urban sport (X-kids Urban Tour. Ook kinderen uit het speciaal onderwijs 

konden hier aan deelnemen (https://www.breda-actief.nl/nieuws/nieuwe-spellen-trend-en-g-sport-tijdens-x-

kids-urban-tour/). 

 

 
 

https://www.facebook.com/CTBreda2018/videos/257109454861305/
https://www.breda-actief.nl/nieuws/nieuwe-spellen-trend-en-g-sport-tijdens-x-kids-urban-tour/
https://www.breda-actief.nl/nieuws/nieuwe-spellen-trend-en-g-sport-tijdens-x-kids-urban-tour/
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Urban Sports Week – 4 t/m 8 juni 

Na de Urban Hockey Tour stond van 4 tot 8 juni het terrein rondom Skatepark Pier15 in het teken van de 

‘Urban Sports Week’. Basisscholen, doelgroepen uit de wijk en jeugdteams van verenigingen konden zich 

hier uitleven.  

 

Met piepende skateboardwielen, stoere deuntjes van breakdance en gejuich maakten de deelnemers kennis 

met diverse urban sports. Van rolstoelhockey tot skaten en van streetbasketbal tot freerunning. Het was 

allemaal bij Pier15 te vinden. De gedachte erachter was om terug te gaan naar de basis van bewegen: 

lekker buitenspelen en goed omgaan met de beschikbare ruimte. Er ontstond een mooie combinatie van 

uiteenlopende doelgroepen: basisschoolleerlingen uit regulier en speciaal onderwijs, jeugdteams van 

verenigingen en senioren.  

 

Op deze manier 

maakte heel Breda 

kennis met de 

sporten van de 

straat. “We moeten 

weer terug naar de 

basis van het 

bewegen. Buiten 

spelen en creatief 

omgaan met de 

buitenruimte. Er zijn 

al plannen voor een 

volgende editie,” 

zegt Joan Kuipers, 

één van de 

adviseurs van Breda 

Actief.  

 

''Ik vind het super leuk! Ik zit op hockey, maar heb het op deze manier nog nooit gedaan. Zo heb ik zelfs een 

nieuw trucje geleerd! Het breakdancen vond ik ook heel vet!'', aldus één van de deelnemende 

basisschoolleerlingen. Ook de senioren waren enthousiast over de opzet: “Hadden wij dit ook maar toen we 

nog jong waren!”, lachte een deelnemer. 

 

Aan de Urban Sport Week namen zeven basisscholen deel, waarvan drie scholen uit het speciaal onderwijs. 

De Urban Sports Week werd georganiseerd door de gemeente Breda en Breda Actief in samenwerking met 

uiteenlopende sportaanbieders, waaronder de KNHB, Team Streethockey, The Scene of Dance, 
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basketbalvereniging De Barons, Stichting BAS en het Nederlandse Rolhockey team. De activiteiten werden 

begeleid door professionals en vrijwilligers, waaronder ook een groep statushouders. JOGG-Breda zorgde 

voor een gezond tintje: er werd een waterbar geplaatst onder begeleiding van een heuse barman, die water 

serveerde aan de kinderen met de lekkerste fruitsmaken (http://jogg-breda.nl/champions-trophy-side-

events/). 

 

 

 

 

 

Bredase Beweegweek  - 18 t/m 22 juni 

De derde week van juni stond in het teken van de ‘Bredase Beweegweek’. Eerstejaars studenten van Fontys 

Sportkunde en sportcoaches van Breda Actief brachten vijf Bredase basisscholen in beweging. Plezier 

hebben in sport en bewegen stond deze week centraal. De studenten en sportcoaches zorgden voor een 

groot sportaanbod tijdens pauzes, gymlessen en extra beweegmomenten. Ruim 1.200 leerlingen van De 

Wisselaar, De Fontein, Dirk van Veen, Winford Breda en De Horizon maakten zo kennis met allerlei sport- 

en spelvormen, waaronder urban hockey.   

 

Zomereditie X-kids 

Tijdens de zomereditie van X-kids werden in drie wijken met zo’n 60 Bredase kinderen allerlei spellen 

gespeeld. In Noordwest gingen de sportcoaches op woensdag 15 augustus aan de slag met allerlei urban 

spellen, zoals basketbal, voetbal, urban hockey, streethandbal en unihockey. Grote Broer/Grote Zus en 

Surplus Jeugdwerk waren er ook bij om deze dag tot een succes te maken.  

 

http://jogg-breda.nl/champions-trophy-side-events/
http://jogg-breda.nl/champions-trophy-side-events/
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Twee dagen vol sport en cultuur tijdens Breda Barst  

Op zaterdag 15 en zondag 16 september 2018 vindt het muziekfestival Breda Barst plaats. Voor kinderen is 

er op beide dagen van 14.00 tot 19.00 uur een uitgebreid aanbod aan sportieve en culturele activiteiten, 

onder de titel ‘Mini Barst’. Kinderen kunnen allerlei urban sports uitproberen, met een lekker muziekje op de 

achtergrond en gezonde snacks. Zo kunnen zij ervaren hoe leuk bewegen en gezond eten kan zijn.  

 

Mark de Brouwer, wijksportcoach in Breda Zuidoost, staat samen met een aantal Citytrainers beide dagen 

klaar voor alle jonge bezoekers. Zij kunnen kennismaken met onder andere panna voetbal, urban hockey, 

basketbal, kickboksen en freerunnen.   

 

Kosten, opbrengsten en vervolg 

In aanloop naar de Champions Trophy maakten urban hockey en urban sports een steeds groter deel uit van 

het reguliere aanbod aan school- en wijksportactiviteiten. Dit is bekostigd vanuit lopende budgetten van de 

betrokken organisaties. De kosten van de Urban Sports Week bedroegen ca. € 23.000,-. Twee derde van dit 

bedrag kwam uit het budget van de gemeente voor de Champions Trophy, het overige deel is door de 

partners bijgedragen.   

 

De activiteiten hebben veel aandacht voor urban sports opgeleverd en vormen de opmaat voor nieuwe 

activiteiten in de schooljaren 2018-2019 en verder. De gecombineerde deelname van leerlingen uit het 

regulier en speciaal basisonderwijs is als zeer positief ervaren en wordt zeker voortgezet.  

 

Urban Sports & Culture is een van de speerpunten van het provinciaal beleid krijgt ook binnen het Bredase 

sport- en cultuurbeleid steeds meer aandacht. Het voornemen is jaarlijks een Urban Sports Week te 

organiseren, met komend jaar speciale aandacht voor 3x3 basketbal en beach sporten. Daarbij wordt de 

doelgroep uitgebreid naar het voortgezet onderwijs en zal nadrukkelijker de link worden gelegd met cultuur. 

Ook is een subsidieaanvraag ingediend bij de provincie Noord-Brabant voor een urban sports project 

specifiek gericht op ouderen.  


