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Begin november was het dan zover; de herstart van het project StreetruleZ in Schiedam. 

Voorheen gecoördineerd door buurtorganisatie DOCK, maar sinds heden is Stichting De 

Betrokken Spartaan partner van Gemeente Schiedam en coördineert de Maatschappelijke 

Stichting van Sparta dit succesvolle project op de Schiedamse pleintjes. StreetruleZ 

verbetert de sociale verhoudingen en de leefbaarheid van de wijken. Bovendien biedt het 

jongeren een zinvolle vrijetijdsbesteding en krijgen de  sportcoaches een mooie kans om 

zich te ontwikkelen.  

Het traject begint bij de jongeren op hun eigen pleintje; hier ontmoeten zij de huidige 

sportcoaches en vanuit deze startpositie wordt hen de kans geboden om op den duur zelf 

een opleiding tot sportcoach te gaan volgen. In ruil voor deze opleiding zetten zij zich, nadat 

ze het diploma hebben behaald, 200 uur per jaar in als vrijwilliger bij sportactiviteiten. Op dit 

moment zijn er 19 sportcoaches actief in de gemeente Schiedam. In totaal zijn de 

sportcoaches wekelijks gemiddeld twee á drie keer per week te vinden op zeven 

verschillende pleintjes om daar te sporten met de Schiedamse jeugd. 

 

 

 

 

Mourad Mghizrat, één van de twee projectcoördinatoren van StreetruleZ, blikt alvast 

vooruit op de samenwerking met de sportcoaches in Schiedam: “Ik denk dat we een 

kwalitatief groep sportcoaches hebben, waar we de komende tijd goed mee kunnen gaan 

samenwerken. Tijdens de eerste bijeenkomstem merkte je dat ze de afgelopen jaren al veel 

ervaring hebben opgedaan op de pleintjes in Schiedam. We gaan met elkaar mooie dingen 

bewerkstelligen. Het enthousiasme en de energie is in ieder geval erg positief en dat geeft 

vertrouwen richting de toekomst!” 

“We gaan met elkaar mooie dingen bewerkstelligen. Het 

enthousiasme en de energie is in ieder geval erg positief en dat 

geeft vertrouwen richting de toekomst!” 



De terugkomst van de sportcoaches en de activiteiten op de pleintjes, 

heeft voor de jongeren voor veel vreugde gezorgd; Mohammed (13) is 

blij dat zijn vertrouwde sportcoach weer wekelijks een aantal keer op 

het pleintje te vinden is: “We hebben veel leuke dingen gedaan de 

afgelopen jaren, daarom ben ik ook heel blij dat het dus nu door 

Sparta wordt geregeld. Als je weet dat er een sportcoach op het 

pleintje is, ga je er veel sneller heen dan wanneer je weet dat er 

niemand is en het dus rustig blijft. Sporten met de sportcoach is 

altijd fijner, want hij spreekt mensen aan op verkeerd gedrag en 

daardoor blijft de sfeer goed. Dat is belangrijk voor onze wijk en wij 

als jongeren op straat!” 

Zoals bekend komen veel trouwe sponsoren van Sparta Rotterdam uit Schiedam; daarmee 

heeft de stad dus een sterke connectie met de kasteelclub. Met het partnership tussen 

Stichting De Betrokken Spartaan en Gemeente Schiedam wordt hier ook op maatschappelijk 

gebied vorm aan gegeven. Erik van Krugten, eigenaar van het welbekende Schiedamse 

familiebedrijf Nicoverken én al jarenlang maatschappelijk partner en shirtsponsor van Sparta 

Rotterdam, ziet veel mogelijkheden in het project StreetruleZ: “Het is goed om te zien dat 

De Betrokken Spartaan partner is geworden van de Gemeente Schiedam en StreetruleZ 

gaat coördineren. De banden met Schiedam zijn altijd heel sterk geweest en daarom is het 

des te mooier dat Sparta Rotterdam via het project zichtbaarder gaat worden in Schiedam 

en met name natuurlijk voor de Schiedamse jeugd. In mijn optiek is het voor de jeugd 

enorm belangrijk om met elkaar te kunnen sporten, en daarbij is een sportcoach, die zorgt 

voor de professionele begeleiding, absoluut van toegevoegde waarde. Sport voor kinderen 

is de laatste tijd een belangrijk thema en het is goed dat er middels dit project actief 

aandacht aan wordt besteedt in Schiedam. Daar zijn wij als shirtsponsor en 

maatschappelijk partner zeer blij mee.” 

 

 

 

 

 

 

 

 


