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Ga weer lekker
voetballen
Kicks laat zoveel mogelijk mensen
(weer) genieten van voetbal

Voetballen. Het zit nog altijd in je hart. Stuitert vaak door je hoofd. En speelt regelmatig
een rol in je leven. Dat laatste vooral in mooie anekdotes en op kroegavondjes bij
een Champions League-wedstrijd of interland. Maar zelf spelen is er niet meer bij. Te
veel gedoe. Te veel verplichting naar je clubmaten. Niet meer te combineren met je
school, werk in de avond of in het weekend. Serieus voetballen past gewoon lastig in je
overvolle agenda. Die laatste zin fluiten we even terug. Want nu is er kicks.
TEKST REMCO NIEUWENHUIS

bal speel je partijtjes van 20 minuten. Met en
tegen wisselende spelers. Die worden ingedeeld
op niveau, gelijkwaardige potjes gegarandeerd
dus. Met punten per partijtje kroon jezelf tot
man-of-the-match.

6×6×6 Competitievoetbal
Dit is een korte competitiereeks van 6 weken, 6
tegen 6, op een kwart veld. Lekker technisch, snel
en spannend voetbal. Ideaal voor voetballers die
graag in een competitie spelen, maar zich niet
lang willen binden. Je speelt waar en wanneer je
dat wilt. Bij voldoende aanmeldingen start kicks
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ij kicks kun je serieus voetballen op de
meest comfortabele en vrije manier.
Voetbal is namelijk te mooi om
drempels te ervaren. Kicks is opgericht
voor voetballers die, ook in hun drukke bestaan,
het fantastische spelletje voetbal willen blijven
beoefenen.
Kicks ontwikkelt en organiseert toegankelijke en
leuke voetbalvormen in samenwerking met lokale
voetbalclubs. We zijn met vier verenigingen in
Utrecht gestart met kicks training en kicks 6x6x6
en snel volgt de derde voetbalvorm.

Kicks-training
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Het is een avond vól partijtjes. Totale speeltijd
90 minuten. Begeleid door een speciaal opgeleide kicks-coach. Na een korte warming-up met
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Van de site www.playkicks.nl
6x6x6 competitievoetbal. 6 weken met 6 tegen 6
spelen waar en wanneer je wilt.
Competitie nieuwe stijl. Jij kiest een speelavond en
locatie, speelt met je team 6 weken de sterren van
de hemel en kunt daarna besluiten om langer door
gaan.
De competitie bestaat uit zes speelrondes. Per
speelronde speel je één wedstrijd van twee keer 30
minuten. De wedstrijden worden gespeeld op een
kwart veld met een ‘vliegende keep’. Een kicks-coach
zorgt voor hesjes en goede ballen, ontvangt jou en
je team, wijst de kleedkamer en fungeert als scheids.
Ter afsluiting van de reeks is er een spannende
finaleavond, met prijsuitreiking tijdens de BBQ.

Liefde voor voetbal
op verschillende locaties. Kicks ‘speelt in’ op de
behoefte van de vrije voetballer. Dit betekent:
1. Blijvend vrijblijvend. Je hoeft geen lid te worden
bij kicks. Je betaalt per keer (5€) om kennis te
maken of neemt een strippenkaart voor meerdere partijtjes.
2. Jouw keuze. Je kiest zelf de locatie, het
moment en de vorm die het best bij jou passen.
Serieus voetballen was nog nooit zo flexibel.
3. Goed geregeld. Goede velden. Goede kleedkamers. Goede ballen. Goede hesjes. Goede
coaches. Gezellige kantines.

Kicks is opgericht uit liefde voor voetbal. Met voor
iedereen keuzemogelijkheden qua voetbalvorm
en binding. Geen lidmaatschap. Alles is flexibel.
Maar met kwaliteit. Alle voetbalactiviteiten staan
onder leiding van gediplomeerde begeleiders.
Het uiteindelijke doel met kicks is om een landelijk dekkend netwerk te creëren waarmee we
met verschillende voetbalvormen aansluiten bij de
behoefte van de voetballer. De doelstelling is om
de komende drie jaar met kicks actief te zijn in 25
steden. Kicks is een initiatief van de KNVB. Meer
informatie over kicks vind je op www.playkicks.nl

Remco Nieuwenhuis, is de
grondlegger van Kicks van
de KNVB
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0623888435

Kernwoorden
Voetbal 6X6X6, Kicks
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Geen sport zo populair als voetbal. Het lukt alleen niet om voetballeden te behouden als ze ouder worden. Dit blijkt
uit de uitstroomcijfers van de jong volwassenen, startend in de VO- en mbo-leeftijd. Onderzoek laat zien dat de
tijdsinvestering die een actief voetballidmaatschap vraagt een veelgenoemde reden is om te stoppen. Ook voelen zij
zich steeds minder vaak thuis in het klassieke verenigingsaanbod. Sportbreed zien we een ontwikkeling naar flexibele
vormen van aanbod die beter aansluiten bij de wisselende behoefte van de sporter.
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