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Bu rendag
in kleine
buurt

Straatvoetbal is een lifestyle

Homo’s en
lesbo’s in de
Nachtegaal

ZUIDOOST Buren van
de kleine K-buurt heb
ben zaterdag 21 sep
tember een vol pro
gramma georganiseerd
met artiesten en acti
viteiten van 12.30 tot
18.00 uur op het Krim
pertplein.

ZUOOST Elke don
derdagavond van de
maand zal voortaan
een bijeenkomst zijn
voor homo’s, lesbo’s,
biseksuelen en trans
genders in De Nachte
gaal, Grubbehoeve 38.
Donderdag 19 september
wordt een korte film ver
toond die aanleiding is
voor verder gesprek over
homoseksualiteit. Deze bij
eenkomstis van 19.30 tot
22.3 0 uur.
Voor meer informatie
John.brobbel@wxs.nl of
www.facebook.com/roze
amsterdanizuidoost.

Portefeuillehouder Muriël
Dalgliesh is aanwezig, zij
zal de dag afsluiten.

Venserpolder
Voetbal
Event
ZUIDOOST Jongeren
tussen 12 en 18 jaar
kunnen zaterdag 21
september meedoen
aan het Venserpolder
Voetbal Event.
Voor de jeugd worden ook
activiteiten georganiseerd,
namelijk: sport, spel en
luchtkussen. Dit alles ge
beurt op het Dolingaplein.
Inschrijven om 11.00 uur,
om 12.00 uur is de aftrap.
Om 18.00 uur is er een fi
nale.
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Rommel
markt
-‘
Deze en nog meerfoto’s zijn te zien

ZUIDOOST Straatvoet
bal speelt een belangrij
ke rol in niet alleen Am
sterdamse wijken maar
ook ver daarbuiten. Dat
merkt Yassine Boussaid,
projectleider van de ten
toonstelling Panna’s en
Akka’s die donderdag 19
september door Barbara
Barend bij Imagine IC
opent. ‘Straatvoetbal is
geen eendagsvlieg, maar
al jaren een fenomeen
dat zich uitstrekt over
alle uithoeken van de
wereld. Wat voor New
York hiphop is, is voor
Amsterdam straatvoet
bal’, volgens Boussaid.
Panna’s en Akka’s vertelt het

verhaal van het ‘echte’ straatvoetbal met 46 nieuwe straat
voetbalfoto’s van Guus Dub
belman. Hij is bekend als
sportfotograaf van De Volks
krant en wil in zijn foto’s ‘het
onzichtbare, zichtbaar ma
ken’. In de expo zijn straat
voetbalsoundscapes van on
der meer het audiovisueel
collectief Circus Family. Zij
maakten ook een bijzondere
beeldmontage en interviews
met voetballers. Panna’s en
Akka’s presenteert verder
gouwe ouwe filmpjes van
Youtube, Nederlands Insti
tuut voor Beeld en Geluid en
uit privé archieven.

en 16.00 uur
(088) 8248240

(lokaal tarief)
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In Tokyo terugzien
Straatvoetbal is een subcul
tuur en langzamerhand tot
een industrie ontwikkeld. ‘Er
worden games gemaakt van
de trucjes en straatspelletjes
die op straat worden gedaan.
Wat ze in Amsterdam doen,
kunnen zij bijvoorbeeld in
Tokyo op een game terug
zien. Ik denk dat hier in Ne
derland niet bekend is hoe
groot straatvoetbal in de we
reld is’, meent B.oussaid. Hij
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bij de tentoonstelling Panna ‘t en Akka’s. (Foto: Guus Dubbelman © Imagine IC)

refereert aan het laatste be
zoek van toen nog Prins Wil
lem Alexander aan Brazilië:
‘Alexander nam een straatvoetballer mee. Dat geeft
wel de status aan.’

land. Hopelijk blijven men
sen er nu meer bij stilstaan’,
aldus Van Gils.
Presentatrice en sportjourna
liste Barbara Barend opent
de tentoonstelling donderdag

19 september om 17.30 uur
bij Imagine IC, Frankema
heerd 2. Panna’s en Akka’s is
tot en met 1 maart te zien.
Voor meer informatie:
www.imagineic.nl

ZUIDOOST Verzor
gingshuis Eben Haezer,
Wisseloord 219, orga
niseert t zaterdag 21
september, een rom
melmarkt van 10.00 tot
15.00 uur.
Voor de kinderen is er een
rodeo-stier aanwezig en is
er een rad van fortuin.

Akka 3000 blijft lastig
Straatvoetbal is ontstaan op
verschillende Amsterdamse
pleintjes waar iedereen ge
lijk is en waar ongeschreven
regels regeren. Op die plek
ken komt maar weinig narig
heid voor en dat kan een
voorbeeld zijn over hoe men
omgaat met de openbare
ruimte. Edward van Gils be
gon op zijn zeventiende in
Holendrecht met straatvoet
bal. Nu is hij professioneel
straatvoetballer en reist de
hele wereld af om op uitno
diging mee te doen aan staat
voetbal-events, mee te wer
ken aan documentaires en
reclames en zo meer. Hij
leeft er letterlijk en figuur
lijk van. ‘Ik speelde toen bij
AZ en heb de top geambi
eerd, maar ik ben gestopt.
Toen ben ik terug naar de
roots gegaan en begonnen
met trucjes, panna’s en ak
ka’s. Door heel Amsterdam
werden wedstrijdjes georga
niseerd. Ik heb eigenlijk van
mijn hobby mijn werk ge
maakt. Ik kan alles met de
bal en iedereen heb een ei
gen stijl. Ik ben bijvoorbeeld
dol op allerlei soorten ak
kas. De Akka 3000 is het
moeilijkst. Ik kan hem wel,
maar het blijft lastig.’

Albert Heijn XL
Gelderlandplein
Zoekt enthousiaste
collega’s voor
maximaal 9 uur
in de week.

Voor de volgende
tijden:
13.O 1O.O
14.O’ -17.OO

kon jij zowel .éetandfr’
als in reamverbar werken
en ben jij op zoek
naar een leuk bijbaantje?
Solliciteer dan nu bij ons.

Sport en kunst
verbinden
Zowel Boussaid als van Gils
willen via de tentoonstelling
kunst en sport met elkaar
verbinden en meer bekend
heid geven aan het fenomeen
straatvoetbal. ‘Deze sport
wordt in Nederland niet zo
gewaardeerd als in buiten-
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