Het plezier van voetbal
het resultaat van fitness

ONZE AMBITIE
Het beste van twee werelden: het plezier van voetbal en het
resultaat van fitness. Wij zijn de nieuwe trend in voetbal &
fitness en dragen bij aan een gezonde levensstijl. Dit doen we
door sporters de mogelijkheid te geven om op een leuke en
competitieve manier te voetballen in combinatie met fitness.
Zo worden en blijven onze KicksFitters gezond en sterk.
Trainen doe je in groepsverband, zonder teamverplichtingen
en kan op elke KicksFit locatie door heel Nederland.
Sluit jij aan bij het nieuwe concept van de KNVB?
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wat IS KICKSFIT
Een unieke voetbal-workout: voetbal & fitness in 1
KicksFit is een nieuw en uniek concept van de KNVB, dat fitness- en voetbaltraining

samenvoegt in workouts van minimaal 1 uur. De voetbal-workouts worden op flexibele
tijden aangeboden, er is geen opkomstplicht en het lidmaatschap is geldig op alle
KicksFit-locaties door Nederland. In elke workout worden krachttraining en

voetbaltechniek gecombineerd met altijd een afsluitend partijtje. Wél het voetbalplezier,
niet de verplichtingen en je traint het hele lichaam: het beste van 2 werelden!

Het concept van Kicksfit is ontwikkeld door de innovatiehub van de KNVB. Vanuit hun

missie om iedereen van voetbal te laten genieten, op elk niveau en een leven lang, is dit
dé oplossing voor de hoge uitstroom van voetballers bij voetbalclubs. Veel voetballers
verlaten met tegenzin hun club doordat ze niet meer aan de teamverplichting
kunnen voldoen door studie, werk, een gezin, of blessures.

Hiernaast is de fitness- en krachttraining behoefte de afgelopen 5 jaar sterk gestegen,
waar voetbaltraining niet volledig in kan voorzien. KicksFit is hier de ideale oplossing
voor met flexibele voetbal-workouts. Perfect voor de club én haar leden.
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waarom KICKSFIT
KicksFit is de oplossing voor de hoge leden
uitstroom bij voetbalclubs. Door aanvullende
mogelijkheden te bieden blijven jouw leden lid.
Uit onderzoek* blijkt dat een lidmaatschap vaak wordt opgezegd om de
volgende redenen:

 Onvoldoende tijd (carrière, blessure, gezin, sociaal leven)
 Behoefte aan meer flexibiliteit van sportmomenten

Hiernaast blijkt uit ditzelfde onderzoek* dat de groep voetballers die
uitstroomt vaak een van de 3 volgende sporten gaat beoefenen:
 Fitness

 Hardlopen

 Racefietsen
Deze sporten worden vaak niet in team- of competitieverband beoefend,
waardoor het snel als saai wordt ervaren en de sportmotivatie afneemt.
KicksFit speelt hier precies op in.

Hoe? Door voetbaltrainingen aan te bieden in combinatie met fitness,

op flexibele tijdstippen en zonder opkomstplicht. De KicksFit workouts
zijn voor elk sportniveau geschikt en zijn de perfect aanvulling op de
voetbaltrainingen.

*Onderzoek - 1600 ex-voetballers, (man, 25-45 jr)
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trainingsaanbod
Conditie, kracht en voetbaltechniek... dat is waar de voetbal-workouts van KicksFit
uit bestaan. De gemiddelde KicksFit-workout omvat altijd het volgende:
 Warming-up

 Conditietraining met voetbaltechniek
 Krachttraining

 Afsluitende partij
 Cooling-down

De volgorde verschilt per keer, al zijn we nog nooit begonnen met de cooling-down...

We hebben drie soorten KicksFit-workouts ontwikkeld, die verschillen in focus op voetbal- en fitnesstraining:

KICKSFIT VOETBAL WORKOUT

KICKSFIT CARDIO VOETBAl

KICKSFIT POWEr

50% kracht / 50% voetbal

80% voetbal / 20% kracht

80% kracht / 20% voetbal

In deze workout ben je én flink met je kracht bezig én

Een pittige voetbaltraining waarbij je ook je

Poweeeeer! Als je sterker wilt worden in duels, is deze

gewoon lekker aan het voetballen. Tijdens het krachtge-

uithoudingsvermogen en snelheid traint. In deze trai-

workout perfect. De focus ligt op kracht. We combineren

deelte ligt de focus op spieropbouw en sterker worden.

ningssessie ligt de focus op het verbeteren van je voet-

functionele krachtoefeningen met voetbal, om spieren

Het voetbalgedeelte draait om het verbeteren van je

balvaardigheden en je cardiovasculaire systeem. Dus:

op te bouwen en sterker te worden. Hierbij letten we op

cardiovasculaire systeem en voetbalvaardigheden. Elke

passen, dribbelen en schieten (…en hopelijk scoren).

het verbeteren van de techniek en het uitvoeren van de

training wordt afgesloten met een spel óf gewoon een

Tijdens deze workout nemen we ook lichaamsgewichtbe-

oefening. KicksFit Power is perfect als low-impact workout

mooi partijtje.

wegingen op om je kracht te verbeteren.

voor leden die net weer gaan trainen of sporters die
terugkomen van een blessure.
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abonnementen
6 maanden

1 maand

€34,50

€42,00

€49,50

kicksfit plus

1 jaar

6 maanden

1 maand

 Onbeperkt sporten met KicksFit

€44,50

€52,00

€59,50

kicksfit Basic
 1x per week een KicksFit workout

gratis proefles

korting KNVB leden

1 jaar
p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Bekijk de website voor de lopende acties m.b.t.
de abonnementen en gratis proeflessen.

Alle actieve KNVB leden krijgen 30% korting op

het basic en 40% korting op het plus abonnement.
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locaties
amsterdam
ASV De Dijk

VVA Spartaan

AMSTERDAM NOORD
AMSTERDAM WEST

Eindhoven
FC Eindhoven

EINDHOVEN

haarlem
HFC EDO

HAARLEM

utrecht
USV Hercules

UTRECHT

Zwolle
SV HTC
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ZWOLLE

KICKSFIT X VERENIGING
In samenwerkingsverband wordt het aanvullende aanbod op de vereniging geïntroduceerd, waarbij de club gebruik kan

maken van de faciliteiten en marketingondersteuning van KicksFit. Bekijk hieronder hoe deze verdeling in de basis eruitziet.
Uiteraard wordt er gezamenlijk gekeken naar de perfecte samenwerking.

VERENIGING
 Persoonlijk contact met leden
en potentiële leden
 In- en uitschrijvingen + ledenadministratie

 Onboarding bestuur/verenigingsmanager

 Digitaal boekingsplatform voor leden en trainers

 ½ veld of ¼ veld en beheer materiaal
 Rooster (KicksFit software)

 Trainers: werving, planning en uitbetalen
 Lokale marketing gebaseerd op een
kant-en-klaar plan vanuit KicksFit

 Retentie leden
 Ondersteuning bij werving/selectie trainers
 Ondersteuning trainers:

kwartaal workshops, training- database

 Trainers worden wekelijks ondersteund

 Digitale opleidingsomgeving voor trainers
 Landelijke marketing

 Marketing inspanningen voor

lokale bedrijfsfitness en partnerships
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in de media
“KicksFit is eigenlijk de

“KicksFit is een les waarbij je op

“De nieuwe ‘voetbalsportschool’

voetballiefhebber om

spelvorm werkt aan je kracht en

voetbal en fitness samenbrengen.

peil te houden in combinatie met je

leuk, pittig en goed voor mijn

perfecte manier voor iedere
vrijblijvend je kracht en conditie op

conditie. Mijn conclusie? Super

passie: voetbal”

spieren - als ik de spierpijn van de

Men’s Health

Women’s Health

Andere vermeldingen in de media
“De transitie in de sport”
“Sport innovator”
“Ad formatie”
10 | kicksfit

een leuke manier en in

KicksFit moet de werelden van

De trainers van KicksFit zijn door de
KNVB geselecteerd.”

volgende dag mag geloven.”

Marketing Tribune

business partners

kicksfit | 11

“Kicksfit biedt een nieuwe en
flexibele manier van trainen aan
die ook nog eens leuk en
uitdagend is.”
- kareem Kaddouri
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neem contact op
sales@kicksfit.nl
+31(0)3 43 499 015
www.kicksfit.nl
www.facebook.com/kicks.knvb
@kicksfit.knvb

Luuk van der Plas
Club manager

