
et is zondagmiddag en in Sporthal de 
Meijhorst staan zo’n 25 jongens tussen 
10 en 15 jaar aandachtig te luisteren 

naar Saïd, die uitlegt waarom hij voor deze 
teamindeling heeft gekozen. Niet iedereen is 
tevreden. Er volgt een discussie die Saïd behen-
dig en helder leidt. Even later gaan de jongens 
weer vol verve aan de slag in het veld. Saïd, de 
oprichter van Futsal Chabbab (Arabisch voor 
zaalvoetbal voor jongeren) straalt vertrouwen 
en positieve energie uit. En dat slaat direct over 
op de groep: ze gaan ervoor!   

Eerlijk spel, ook buiten de zaal
Het hoofddoel van deze zaalvoetbalclub is ver-
rassend. Saïd: ‘Voor mij gaat het allemaal om 
fair play: het spel moet eerlijk gespeeld worden. 
Dat geldt voor het voetbal in de zaal, maar 
óók voor het leven in de wijken en op school. 
Goed gedrag beperkt zich namelijk niet tot 
het voetballen. De jongeren dienen zich ook 

Dit is het verhaal van een bijzonder initiatief door een meer dan bijzondere 

Marokkaanse jongen. Saïd Achouitar is zijn naam, onlangs verkozen tot  

Nijmegenaar van het jaar 2008. Hij is 26 jaar, charismatisch en bevlogen. Sinds zijn 

achttiende zet hij zich preventief in voor de jeugd, om de overlast van kansarme 

jongeren tegen te gaan. Gewoon door met ze te zaalvoetballen, maar wel in 

combinatie met strakke afspraken rondom schoolprestaties en correct gedrag in de 

wijk. Zijn visie heeft zoveel succes, dat hij het in zijn eentje niet meer kan bolwerken. 

Samen met andere partners ondersteunt Standvast Wonen het initiatief van Saïd en 

we zoeken hem op tijdens de training van Futsal Chabbab in Sporthal de Meijhorst.

Boven: Saïd Achouitar in 

Sporthal de Meijhorst: ‘Ik kon 

ze gaandeweg bijbrengen 

wat goed en wat fout was’.  

in het dagelijks leven respectvol te gedragen. 
Daarnaast gaat het mij vooral ook om goede 
schoolprestaties, want een diploma geeft ze 
kansen op een toekomst.’ 
En het werkt echt; in de wijken wordt het 
steeds rustiger en de huiswerkbegeleiding heeft 
zijn handen vol aan de leerlingen. Saïd: ‘De 
kinderen staan te springen om mee te mogen 
doen. Dan hoor je er namelijk bij. Het geeft 
ze een identiteit. We geven dit letterlijk vorm 
door ze teamkleding te geven. Dat versterkt de 
saamhorigheid, waardoor ze ook buiten de zaal 
de verantwoordelijkheid voor elkaar voelen.’ 

Vernieuwende aanpak gebaseerd op 
eigen ervaringen
Uit eigen ervaring weet Saïd hoe onbevredi-
gend het is om in je eentje rond te hangen, kat-
tenkwaad uit te halen en je soms ronduit ver-
loren te voelen. Toen hij 18 was besloot hij een 
zaal te huren om met wat kinderen uit de buurt 
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 Futsal Chabbab  bevordert leefbaarheid in wijk
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Ook andere steden interesseren zich 
voor de ‘Methode Said’



een balletje te trappen. Saïd: ‘Zelf had ik veel 
plezier in voetbal en wilde ze een fijne middag 
bezorgen. Toen ik hoorde dat ze in de wijk ruzie 
hadden gemaakt, voerde ik gesprekken met ze. 
Ik kon ze gaandeweg bijbrengen wat goed en 
fout was en voerde regels en sancties in. En van 
het een kwam het ander. Inmiddels moeten ze 
ook hun schoolrapporten laten zien en krijgen 
ze daar waar nodig huiswerkbegeleiding.’ 
Eigenlijk probeert Saïd deze doelgroep te  
geven wat hij zelf altijd gemist heeft: structuur 
en stimulans. Hij bedenkt het niet, het ontstaat 
gewoon. Omdat hij van binnenuit weet hoe  
het is.
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Persoonlijke aandacht en eigen 
verantwoordelijkheid
Saïd: ‘Ze voelen zich nu serieus genomen, want 
elke training vragen we hoe het deze week op 
school en in de wijk ging. Hierdoor voelen de 
kinderen zich gehoord en gewaardeerd. Wie 
wil nou niet wat persoonlijke aandacht?’ Saïd  
is dan ook merkbaar de Big Papa voor ze.
Maar hij koestert en pampert niet alleen. 
Integendeel. Hij wil niet dat ze hun koppies 
laten hangen, hij wil dat ze hun boosheid in 
positieve actie omzetten. ‘Ik wijs ze erop dat 
ze zelf een keuze hebben hoe ze met een situ-
atie kunnen omgaan. En dan zie ik langzaam 
zelf reflectie ontstaan en nemen ze hun verant-
woordelijkheid. Dat is prachtig, want wat ze in 
het voetbalveld leren is natuurlijk niet anders 
dan in het leven zelf.’ 
 
Trainers van nu zijn kinderen  
van toen 
In vijf wijken van Nijmegen wordt nu druk 
getraind en Saïd kan het inmiddels niet meer  
in zijn eentje. ‘Het vergt een hele organisatie, 
en onlangs heeft de Stichting SBFC*  

(Stichting ter Bevordering Futsal Chabbab) 
dan ook een leerbedrijf opgericht waarin onder 
andere stagiaires een rol krijgen. In bijvoor-
beeld de administratie of het sociaal cultureel 
werk. Daarvoor werkt SBFC samen met het 
ROC. Via het Kandinsky College organiseren 
we de huiswerkbegeleiding.’ 
Het hele trainingssysteem is verder gebaseerd 
op een buddy-systeem: er staan zo’n 5 bege-
leiders op 25 jongeren. Een combinatie van 
voetbalcoaches en jongerenwerkers. Saïd: ‘En 
het leuke is dat de trainers van nu, de kinderen 
van toen waren. Zij kennen de wereld van deze 
jongeren ook allemaal van binnenuit.’ 

Standvast Wonen is sponsor van Futsal Chabbab. Een project bestaat uit voetbaltraining, huis-
werkbegeleiding en een toernooi. Het bijzondere project kent een preventieve aanpak omdat 
er vroeg grip is op de jongeren. Het succes van het project is in een paar wijken al bewezen: 
de jongeren zijn enthousiast en zowel buurtbewoners als politie merken dat de overlast van 
jongeren afneemt. Daarom steunen wij, samen met Portaal Nijmegen en Talis, projecten in de 
Nijmeegse wijken Hatert, Heseveld, Neerbosch-Oost, Malvert en Voorstenkamp. Daarmee 
zorgen we dat de 150 jongeren ‘scoren’ op school, op het sportieve vlak en in de wijk! 

Andere steden ook geïnteresseerd
Het gedachtegoed van Saïd zal zich langzaam 
maar zeker over Nederland verspreiden, want 
in het voorjaar van 2009 start een opleiding 
met de Methode Saïd. ‘Hiermee wil ik ver-
sneld meer trainers opleiden,’ aldus Saïd. 
‘Verschillende gemeentes hebben me namelijk 
gevraagd ditzelfde in hun stad op te zetten, 
want het heeft een positieve uitwerking op de 
wijken. Daar ben ik heel blij mee.’ 
Door vertrouwen aan de jongens te geven, 
krijgt Saïd ook het vertrouwen terug. Hij ziet 
langzaam zijn ideaal verwezenlijkt: lastige 
jongens die tot zelfbewuste en respectvolle 
mensen transformeren, en zelf kansen op een 
goede toekomst creëren. ‘Blijf ik alleen nog 
tegen het probleem aanlopen van de negatieve 
beeldvorming rondom buitenlanders. Ik hoop 
dan ook van harte dat ook de tegenstanders 
op het maatschappelijk speelveld aan fair play 
gaan doen.’ 

“ En het 
leuke is 
dat de 
kinderen 
van 
toen, de 
trainers 
van nu 
zijn.”
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*  Meer over de Methode Saïd en het leer bedrijf 
kunt u lezen op www.sbfc.nl


