
Aftrapmiddag Edgar Davids stichting SVBN 
 

Dinsdag 15 januari 2008 was één aparte, leuke en gezellige dag voor mij. Ik mocht van  
Mw. Van den Boomen naar de aftrapmiddag van de Stichting Straatvoetbal Bond 
Nederland waarvoor zij was uitgenodigd maar helaas was Mw. Van den Boomen op die 

dag verhindert. Ik ben heel blij dat ze mij 
daarvoor had gevraagd, om samen met 
Richard, één van onze sportorganisatoren 
van Haag Sportief, daarheen te gaan. Ik 
voelde me zeer vereerd want het was een 
hele leuke aparte ervaring voor mij. Ik 
kwam binnen in Theater Condordia en 
kreeg wat te drinken en één lekker hapje 

erbij.  
Om 13:00 uur konden wij naar de zaal toe, 
een mooi plekje in de zaal zoeken het liefst 
vooraan natuurlijk zodat je alles goed kan 
zien en horen uiteraard. We moesten even 
wachten totdat iedereen binnen was maar 
al gauw kwam Humberto Tan tevoorschijn 
die kennen jullie vast wel van het 
sportjournaal. Hij is voorzitter van de stichting straatvoetbal bond Nederland. Hij hield 
een toespraak en vertelde ons wat het project allemaal inhoudt. Er is een ding wat mij 
opviel deze man, Humberto Tan, brengt het allemaal zo leuk, gezelliger en met veel 

enthousiasme, in één woord, hij deed het 
top. Er zijn verschillende ambassadeurs 
zoals, Edgar Davids, Wesley Sneijder, 
Giovanni van Bronckhorst, Klaas-Jan 
Huntelaar en niet te vergeten Ibrahim 
Affalay. En, drie keer raden wie er op 15 
januari aanwezig was niemand minder dan 
Edgar Davids. Ik heb een praatje met hem 
gemaakt een handtekening van hem 
gekregen en natuurlijk niet te vergeten, 

samen op de foto. Ook was minister 
Vogelaar aanwezig en Gemeentesecretaris 
Annet Bertram. 
Wat het hele project inhoudt, is het 
volgende, 5 mei wil men uitroepen tot de 
nationale straatvoetbaldag en omdat het 
buiten is en iedereen welkom. Alle 
instanties en Stichtingen kunnen dan 
toernooitjes in de wijk organiseren.  



Het is de bedoeling dat iedereen er veel plezier aan beleefd, jong en oud, voor de oudere 
jongens en meisjes is er dan één voetbaltoernooi en voor de kleintjes onder ons is er 
natuurlijk ook iets te doen. Er worden allerlei activiteiten georganiseerd en ook zijn er 
luchtkussens aanwezig. Er zullen ook optredens zijn, zoals, streetdance, breakdance of 
een Freestyle act. Natuurlijk mogen de hapjes en drankjes niet ontbreken.  

 
 
Het voetbaltoernooi wordt in vijf categorieën gedaan en dat gaat per leeftijd. Er zullen 
minimaal vier regiofinales zijn. En uiteindelijk is er één landelijke finale op 15 juni. 
Het is de bedoeling dat iedereen veel plezier heeft en dat is natuurlijk het 
allerbelangrijkste samen spelen en plezier hebben. En dat alles onder het motto:  
 

‘Schop De Bal, Schop Geen Rotzooi!!. 

 
Door: Samira van de Stg. Haagse Hopjes Transvaal, Bravo! 
 

 

 
 


