KICK OFF DUTCH STREET CUP DAK- EN THUISLOZEN TOERNOOI IN MAASTRICHT
– Achttien teams uit heel Nederland gaan met elkaar de strijd aan in Maastricht –
– Teams uit Maastricht treden op als gastheer, MVV speelt gastwedstrijd –
– Wethouder André Willems, Maurice Bockting (directeur Sport Maastricht), Hans Martin Don (directeur Leger
des Heils Limburg/Brabant) en Paul Schefman (voorzitter Raad van Bestuur LEVANTOgroep) verrichten om
12:30 uur de aftrap –

Zaterdag 7 maart 2015 vindt op de markt in Maastricht de Dutch Street Cup plaats. De Dutch
Street Cup is de landelijke, door Stichting Life Goals georganiseerde, straatvoetbalcompetitie
voor (ex)dak- en thuislozen en andere kwetsbare groepen. Maar liefst 38 teams uit 19
gemeenten hebben zich dit seizoen ingeschreven. Achttien teams uit heel Nederland, spelen
op 7 maart om de dagwinst. De winnaar van de dag verdient kwalificatiepunten en kan zich
daarmee plaatsen voor de landelijke finale op zaterdag 11 september in Amsterdam.
Hans-Martin Don directeur Leger des Heils Limburg/Brabant, Paul Schefman Voorzitter Raad
van Bestuur LEVANTOgroep, Maurice Bockting directeur Maastricht Sport en wethouder van
Sport André Willems, verrichten om 12.30 uur de aftrap. Tijdens de officiële kick off wordt
een wedstrijd gespeeld tussen de spelers van MVV en het Dutch Street Cup team van
Maastricht. Uniek dit jaar is dat alle spelers zich kunnen kwalificeren voor het Dutch Street
Cup team die Nederland vertegenwoordigd op de Homeless World Cup 2015 in Amsterdam
van 12 t/m 19 september 2015.
De Dutch Street Cup Maastricht wordt georganiseerd door het Leger des Heils en Maastricht
Sport in samenwerking met Stichting Life Goals. De 2 Maastrichtse teams bestaan uit cliënten
van het Leger des Heils en LEVANTOgroep. Het doel van de Dutch Street Cup is om (ex)dak- en
thuislozen en andere kwetsbare groepen met behulp van sport te stimuleren om de stap terug
naar de samenleving te zetten. En ook te gaan sporten bij een reguliere sportclub. Hiermee
slaat Dutch Street Cup een brug tussen sportverenigingen en welzijn- en zorginstellingen.
“De Dutch Street Cup is een geweldig goed initiatief. Niet voor niets dat het sinds de start in 2003 een
blijvertje is; dat jaarlijks in deelname en aandacht blijft groeien. Want dit evenement zorgt voor gezonde
beweging, sociale contacten en leren omgaan met regels en afspraken. Daarom ondersteunen we van
harte in Maastricht. En ben ik blij dat meerdere organisaties in de stad meewerken,”aldus de
Maastrichtse wethouder van sport André Willems.

Meer sporten voor meerdere doelgroepen
De Dutch Street Cup is ontstaan vanuit het straatvoetbal. Vanaf vorig jaar worden meerdere
sporten aan het project toegevoegd. Door de samenwerking van het Leger des Heils met
Maastricht Sport wordt er nu naast voetbal ook andere sporten aangeboden door een
buurtsportcoach in Maastricht. Naast voetbal worden hardlopen, fitness, wandelen en gym
georganiseerd. Dit is in lijn met de zienswijze van Stichting Life Goals. “ We willen nog meer
kwetsbare mensen bereiken die hun favoriete sport kunnen beoefenen, en tegelijkertijd de
fysieke en mentale voordelen van het sporten ondervinden”, zegt Life Goals voorzitter Frans
Derks. In het kader van de sportverbreding is er een panna veldje aanwezig en wordt er een
streetdance clinic verzorgd op de markt. Voor de kinderen die komen kijken is er een
schminkhoek ingericht.
Fair Play Cup
Tijdens de Dutch Street Cup Maastricht wordt er ook om de landelijke Fair Play Cup gestreden.
Alle teams kunnen tijdens de wedstrijden punten verdienen door sportief gedrag te tonen. Aan
het einde van de competitie wint het meest sportieve team de Cup. Afgelopen jaar heeft het
Dutch Street Cup team Maastricht 2 de Fair Play Cup gewonnen.

Homeless World Cup 2015 in Amsterdam
De Homeless World Cup is het WK straatvoetbal voor dak- en thuislozen en wordt sinds 2003
georganiseerd. Het wereldkampioenschap vindt dit jaar in Amsterdam plaats. Op het
Museumplein zullen zo’n zeventig landenteams in actie komen. Het WK straatvoetbal wordt in
2015 georganiseerd door Stichting Life Goals i.s.m. het Leger des Heils, de gemeente
Amsterdam, de KNVB en het ministerie Veiligheid en Justitie.

Media zijn van harte welkom op het toernooi 7 maart

Wat:
Waar:
Tijden:

Dutch Street Cup Maastricht – 7 maart
Markt Maastricht
11.00 uur – Start wedstrijden
12.30 uur – Officiële kick off door Hans-Martin Don directeur Leger des Heils Limburg/Brabant,
Paul Schefman voorzitter Raad van Bestuur LEVANTOgroep, Maurice Bockting directeur
Maastricht Sport en wethouder van Sport André Willems. Tijdens de officiële kick off wordt een
wedstrijd gespeeld tussen de spelers van MVV en het Dutch Street Cup team van Maastricht.
16.00 uur – Finale Dutch Street Cup
16.30 uur – Prijsuitreiking

