
DE OPZET

Dit jaar kunnen er ca 35 gemeenten1 in Nederland meedoen 
aan het NK Stoepranden. De voorrondes worden, met 
behulp van het begeleidingspakket2 van Jantje Beton, door de 
deelnemende (partijen binnen) gemeenten zelf georganiseerd 
in de periode april t/m augustus. Jantje Beton organiseert de 
landelijke finale i.s.m. Sportbedrijf Arnhem en het Nederlands 
Openluchtmuseum. De finale vindt plaats op zondag 20 
september 2020 in het Nederlands Openluchtmuseum in 
Arnhem!

De finalisten worden bij de landelijke finale ingedeeld in 
5 leeftijdscategorieën:  
A = 6 t/m 10 C = 15 t/m 24  E = 67+ 
B = 11 t/m 14 D = 25 t/m 66 

Bij de voorrondes kunnen deze categorieën aangehouden 
worden, maar dat hoeft niet.

SAMEN SPELEN 

Dit jaar verbinden we een extra thema aan het NK Stoepranden: 
Samen Spelen. We dagen jullie uit om doelgroepen te mixen. 
Denk daarbij aan:

• Jong en oud: bijv. kind met (groot)ouder.
• Kinderen en volwassenen met en zonder beperking.

Mensen met een beperking kunnen bij de finale meespelen in de 
bestaande leeftijdscategorieën. We zorgen er daarnaast voor 
dat er, naast de finalewedstrijden, een variant gespeeld kan 
worden waar het niet gaat om het hoogste aantal punten. Samen 
spelen staat hierbij centraal.

DOE MEE: NK STOEPRANDEN 2020!

1 Een partij (bijv. buurtsportcoaches of een scholenkoepel) kan zich aanmelden en komt daarmee uit voor de gemeente(n) waarin de voorrondes 
worden georganiseerd. De gemeente hoeft niet direct betrokken te zijn bij de organisatie. 

2 Als je dit pakket ontvangt, verbind je je voor een periode van 3 jaar aan het NK Stoepranden. Jantje Beton kan vragen om de Kerby’s terug te geven 
als jullie in 2021 en 2022 niet opnieuw meedoen 
aan het NK Stoepranden. De Kerby’s kunnen dan 
door een andere partij of gemeente gebruikt 
worden voor de organisatie van voorrondes. 

WAT BIEDEN WE
Om lokale partijen te ondersteunen bij het organiseren 
van de voorrondes in hun gemeente, bieden we het 
volgende:

• Materiaal om overal te kunnen stoepranden:
20 Kerby’s (zie: www.novasports.nl) + 15 ballen.

• Een digitaal handboek met uitleg over de spelopzet,
spelregels en informatie voor het succesvol opzetten
van de voorrondes.

• Materialen t.b.v. de werving (bijv. digitale opzet voor
poster + opzet persbericht voor lokale media).

• Materialen om de voorrondes aan te kleden.

• ‘Gouden tickets’ voor de finale, om aan de lokale
winnaars (en begeleiding) te overhandigen.

• Gratis toegang tot het Nederlands Openluchtmuseum
op de finaledag voor de finalisten + begeleiding.

• Busvervoer van finalisten en begeleiding naar de
finale. Jullie kunnen aangeven of jullie met 20, 30 of 50
personen (incl. begeleiding) willen komen. We proberen
op basis hiervan een verdeling te maken binnen het
maximale aantal bezoekers.

• Organisatie van de landelijke finale in Arnhem
i.s.m. Sportbedrijf Arnhem en het Nederlands
Openluchtmuseum.

WAT VRAGEN WE
De organiserende partij(en) binnen een gemeente vragen 
we om het volgende:

• Betrekken van circa 500 kinderen bij het spel
stoepranden (denk aan een potje oefenen op het
schoolplein, in de speeltuin of op straat).

• Organisatie van voorrondes voor het NK Stoepranden
2020. Richtlijn is deelname van circa 150 kinderen.

• Eventueel organiseren van een lokale finale en
voorrondes voor ( jong)volwassenen.

• Een groep finalisten + begeleiding voor de finale.
Nadruk ligt op kinderen, maar ook anderen kunnen
natuurlijk weer meedoen. Het aantal plekken voor
jullie gemeente hangt af van jullie eigen voorkeur en
de verdeling die Jantje Beton op basis daarvan maakt.

• Verwijzen naar Jantje Beton in de uitingen over
het NK Stoepranden en gebruik maken van het
promotiemateriaal.

• Ook in 2021 en 2022 mee te doen.

Op de finaledag hebben we mogelijk jullie Kerby’s nodig. 
We gaan ervan uit dat we deze in de weken voor de finale 
kunnen ophalen, of vragen jullie ze mee te brengen.

AANMELDEN?
Vul snel het formulier op de volgende pagina in en stuur deze 

naar Jantje Beton. De deadline voor aanmelding is  
27 januari 2020. Eind januari worden de gemeenten gekozen.

Jantje Beton organiseert in 2020 wederom het Nederlands Kampioenschap Stoepranden! In 35 gemeenten in het hele land worden 
lokale voorrondes gehouden, waarna de landelijke finale in het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem plaatsvindt. Finalisten uit 
alle gemeenten strijden hier om de titel: Nederlands Kampioen Stoepranden!



Wil je meedoen aan het NK Stoepranden 2020 door zelf 
voorrondes te organiseren? Vul dan dit formulier in en stuur 
het formulier naar Jantje Beton. Doe dit uiterlijk 27 januari 
2020. Eind januari maken we bekend welke gemeenten gekozen 
zijn. De selectie maakt Jantje Beton op basis van spreiding in 
Nederland en de antwoorden op de onderstaande vragen.

Versie eerste 
deelname.

Organisatie(s)3 die de voorrondes zullen organiseren:

Wij komen bij het NK Stoepranden 2020 uit voor de 
onderstaande gemeente(n)4:

De finale wordt gespeeld in de eerder genoemde 
leeftijdscategorieën. Welke leeftijden denken jullie te betrekken 
bij de voorrondes?

In welke vorm denken jullie de voorrondes (en de eventuele lokale 
finale) te organiseren? (Bijv. op scholen, in straten, tijdens een 
sportweek of juist als één groter evenement.)

In welke periode denken jullie de voorrondes (en de eventuele 
lokale finale) te organiseren?

 
Met hoeveel finalisten + begeleiders (totaal aantal) zouden jullie 
graag naar de landelijke finale komen?

        20 30 50

ORGANISATIE VOORRONDES

LANDELIJKE FINALE

AANMELDFORMULIER
2020

CONTACT
Stuur dit ingevulde formulier naar Marlies Bouman: 

m.bouman@jantjebeton.nl. Vragen? Stuur een mail of bel
Marlies op 06 40 29 27 53.

3 Bij aanmelding van verschillende organisaties binnen één gemeente vragen we om de voorrondes samen op te pakken. Jullie ontvangen dan ook 
één begeleidingspakket.

4 Samenwerkingen tussen meerdere gemeenten zijn toegestaan. Jullie ontvangen dan één begeleidingspakket en kunnen samen zorgen voor 
voldoende deelnemende kinderen en finalisten voor de landelijke finale. 

LEUK DAT JULLIE MEE WILLEN DOEN!

Voornaam

Achternaam

Functie 

Organisatie

E-mailadres

Telefoonnummer

CONTACTPERSOON 

Ja, we zullen aan de genoemde voorwaarden 
(zie ‘Wat vragen we’) voldoen. 

Ik ga ermee akkoord dat mijn gegevens worden gebruikt 
door Jantje Beton voor contact over het NK Stoepranden. 
Jantje Beton registreert jouw gegevens volgens de 
Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Meer 
informatie lees je in Jantje Beton’s privacybeleid (kijk op: 
jantjebeton.nl/privacy). 

Straat + nr.

Postcode

Plaats

ADRESGEGEVENS (voor het toesturen van materialen)

Let op: i.v.m. het formaat is het niet mogelijk om de materialen 
naar een postbus te versturen.
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