
Eindelijk is er de oplossing voor 
Campings, Sportverenigingen, Scholen,
Wijken en Gemeenten.

Topvoetballers ambassadeur van 
uniek initiatief 

Elke wijk z’n eigen mini-stadion

w w w . S p o r t S p e e l P l a a t s . n l

De projectpartners  

Reef Infra – Oldenzaal : Projectcoördinatie en leiding

Reef Infra – Oldenzaal : Egalisatie terrein een aanleg zoab plein 

Tempomark  – Markelo : Kunststofmat (incl. belijning, evt. onderhoud)

7 jaar garantie 

Timmerfabriek Riessen – Rijssen : Houten omheining, 10 jaar garantie

Falco – Vriezenveen : Spel & sportattributen en straatmeubilair

GJB Sponsorstrategie - Markelo : Communicatie, sponsoring & exploitatie-advies

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met:

Eddy van der Ley Geert Jan Bittink 

053 47 77 222 0547 36 44 82
06 54 35 24 24 06 22 19 64 14
eddyvdl@cs.com info@bittink.nl

Voor actuele informatie verwijzen wij u naar onze homepage www.SportSpeelPlaats.nl



Iedere wijk of buurt z’n eigen mini-stadion? Met ongelimiteerde sportmogelijkheden voor de jeugd?
Voetballen tot de zon onder gaat? Of basketballen, tennissen, volleyballen? Op een veilige onder-
grond van kunststof?

Het lijkt fictie, het is werkelijkheid. Om het sporten onder de jeugd te stimuleren, presenteert de
stichting SportSpeelPlaats.nl in samenwerking met diverse topsporters een multifunctionele sport-
speelplaats, die de verveling onder kinderen in alle echelons van de samenleving moet verdrijven.
Onder het motto ‘wie speelt, die sport’. 

Het mini-stadion is uitermate geschikt voor wijken, scholen, campings en
sportverenigingen. Sander Westerveld, de doelman van Real Sociedad die
eerder al met Liverpool FC vijf prijzen pakte, treedt op als ambassadeur. Hij zegt:
,,Er zijn niet veel fatsoenlijke sportfaciliteiten voor de jeugd. Dat is een pro-
bleem, want voor de lichamelijke ontwikkeling van een kind is beweging – ook
in de vrije tijd – zeer belangrijk. De sportspeelplaats is de ultieme oplossing. 
De hele buurt kan er terecht. Elke wijk of camping zou er eentje moeten hebben.’’

Ook voetballer Jan van Halst fungeert als ambassadeur. Hij is verguld met het
initiatief: ,,Hoe vroeger de jeugd wordt gestimuleerd tot sporten en bewegen,
hoe beter het is. Voor de lichamelijke ontwikkeling van het kind natuurlijk.
Maar ook krijgt het talent de kans zich al op straat te ontbolsteren. Een sport-
speelplaats, met alle faciliteiten vandien, is dus een prima springplank. 
Zelf had ik vroeger niet zo’n unieke mogelijkheid om na schooltijd of in het 
weekend te gaan sporten, daarom is het belangrijk dat de jeugd van 
tegenwoordig die wel krijgt.’’

Sander Westerveld :     ... en ’s avonds dan buurtvoetbal of volleybal, ... of een bedrijvencompetitie

Jan van Halst :          ... waar kinderen spelen, ...bij elke school een ‘must’   

Een sportspeelplaats is multifunctioneel bruikbaar. Voetbal, basketbal,
handbal, volleybal, tennis en hockey: voor al deze sporten zijn de
faciliteiten aanwezig. Het veld is omringd door een houten
omheining, waarop een garantie van 10 jaar zit. De
Zoab ondergrond, een kunststofmat, staat intensief
en veilig gebruik toe (7 jaar garantie). Er zijn 
meerdere afmetingen mogelijk (modulaire opbouw,
eventueel met tribune).

De sportspeelplaats wordt aangeboden aan onder meer
gemeenten, buurtverenigingen, sportverenigingen en
campings. Bemiddeling  bij de financiering is mogelijk.
Realisatie komt tot stand met behulp van gerenom-
meerde projectpartners. 

Voor belangstellende bedrijven bestaat 
de mogelijkheid om, eventueel 
branche-exclusief, als sponsor, 
projectpartner op te treden.  
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