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Introductie 

De Stichting Freestyle Voetbal Nederland (SFVNL) is opgericht op 31 januari 2018. Gedurende het 

eerste jaar zijn vele evenementen voor de community georganiseerd en is er veel geïnvesteerd in 

het opbouwen van relaties met diverse instanties en bedrijven om de sport op een hoger niveau te 

brengen. Financieel is er een stabiele situatie gecreëerd. Verder is gewerkt aan het maken van een 

plan voor verdere groei van de sport.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Overzicht 2018 

 

Her jaar 2018 ging van start met het eerste Freestyle Voetbal Weekend wat werd georganiseerd in 

Kings Dome, het clubhuis van het legendarische straatvoetbalteam Streetkings. 28 freestylers vanuit 

Nederland kwamen bij een om het delen van elkaars passie, het ontwikkelen als freestyler, maar 

vooral het plezier hebben met elkaar. Na het weekend stond er in februari iets heel moois te 

wachten voor de Nederlandse freestylers. Namelijk, Jasmijn & Jesse mochten Nederland 

vertegenwoordigen bij de beste freestylers van de wereld in Tokyo! Van te voren kwam het 

Jeugdjournaal langs om dit nieuws onder de Nederlandse jeugd te verspreiden. Uiteindelijk eindigde 

Jasmijn in de top 4 van het WK, waar Jesse de Top 16 behaalde. 

Een van de pioniers van onze sport Soufiane Touzani, nodigde in 2018 meerdere Nederlandse 

freestylers uit om hun kunsten te vertonen tijdens de opnames voor een YouTube video. Zo kwamen 

Mart Pool, Lucas Heijdeman en Jesse Marlet dit jaar terug in drie speciale video’s. 

 

In maart werd in samenwerking met Dynamo Jeugdwerk Eindhoven een freestyle voetbal jam 

georganiseerd. Alle freestylers waren welkom en konden naast het trainen, een video- en fotoshoot 

ontvangen van de Duitse freestyler Jannis Gasser. Het was een begin van een mooie samenwerking 

tussen Dynamo Jeugdwerk en Freestyle Voetbal Nederland.  

De volgende maand werd er een freestyle voetbal toernooi georganiseerd in het winkelcentrum de 

Corridor in Veenendaal. Samen met Sportservice Veenendaal wisten we een top toernooi neer te 

zetten, waar nieuw publiek kennis wist te maken met de sport.  

In mei werden Jesse Marlet en Laura Dekker uitgenodigd door het Kings of Freestyle event in Circus 

D’Hiver in Parijs. Het event werd voor het eerst georganiseerd door freestyler Wassim Benslimane. 

16 mannen en 8 vrouwen werden geselecteerd vanuit de hele wereld om deel te nemen aan dit 

internationale toernooi. Voor Laura was dit haar eerste internationale event, maar ze liet zich ook 

meteen gelden. Ze kwam namelijk tot de halve finales bij de meiden, al had dat ook zo maar eens de 

finale kunnen zijn! Jesse wist zijn stempel ook te drukken tijdens Kings of Freestyle en eindigde in de 

halve finale, waar hij verloor van de winnaar van het toernooi, Erlend Fagerli.  
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In de eerste maand van het derde kwartaal stond het Epic Skills open toernooi in Luxemburg op de 

kalender. Vijf Nederlanders namen deel aan het toernooi. Vier daarvan behaalde de top 16 van het 

toernooi en 1 daarvan, Jesse Marlet, werd bekroond als winnaar van Epic Skills! Hij wist de Poolse 

freestyler Mikolaj te verslaan.  

Eind juni organiseerde we samen met Dynamo Jeugdwerk het tweede freestyle event. Dit ter 

voorbereiding van het NK wat twee weken later ook in Eindhoven zal gaan plaatsvinden. Maar het 

was daarnaast ook de sport introduceren tijdens het unieke Urban Culture Festival EMOVES, met 

een internationale gast, namelijk Philip Warren Gertsson. 

Daarna volgde het Freestyle KO Championships tijdens het Voetbalfestival in de Jaarsbeurs Utrecht 

in samenwerking met Dr. Wooow. Een nieuw battle systeem werd geïntroduceerd. Er werd namelijk 

in maximaal 3 rondes, 1 vs 1, gestreden om wie de beste skills had. De freestylers mochten tijdens 

een ronde zelf hun tijd bepalen. Daarna besloot de jury bij elke ronde, wie er had gewonnen. Een 

freestyler kon dus dan ook zelfs al na 2 rondes een winnaar zijn. De freestylers werden beoordeeld 

door de Nederlands kampioen Jesse Marlet, vice Frans kampioen Logan en wereldkampioen bij de 

dames Liv Cooke! Mart Pool ging uiteindelijk met de winst er vandoor. 

 

Op zaterdag 14 juli was er een zeer uniek moment, namelijk het eerste Nederlands Kampioenschap 

Freestyle Voetbal werd georganiseerd door Stichting Freestyle Voetbal Nederland. Na heel veel 

werk, met ups en downs, wisten wij dit geweldige kampioenschap te realiseren, in samenwerking 

met Dynamo Jeugdwerk, EMOVES, Red Bull Street Style en de WFFA. Vooraf mochten wij ook nog 

langs bij Radio 538 om meer te vertellen over het NK Freestyle Voetbal.  

De Nederlandse freestylers werden op de dag beoordeeld door drie deskundige juryleden: Lars 

Munck Petersen (Denemarken), Emil Källdoff (Zweden) & Michal ‘MichRyc’ Rycaj (Polen). De laatst 

genoemde freestyler, MichRyc, is huidig/drievoudig wereldkampioen freestyle voetbal! Emil was in 

2018 één van de beste acht freestylers van de wereld en hij was in 2017 ook Zweeds freestyle 

voetbal kampioen!  Lars is één van de bekendste juryleden bij wereldkampioenschappen!  

Het NK bestond uit groepskwalificaties, intermediate battles, dames competitie en de knockout 

stage. Lucas Heijdeman wist de intermediate competitie te winnen. Waar bij de dames Laura Dekker 

de titel wist te bemachtigen en Jesse Marlet mocht zich bekronen als winnaar bij de heren. De 

Luxemburgse freestyler Sven Fielitz en eigenaar van TekNeek, wist dit gehele event geweldig vast te 

leggen op camera. Hier het resultaat:   

 

 
 

Nog niet eerder was er een freestyle/straatvoetballer die een eigen theatershow had in Nederland. 

Nasser el Jackson maakte hier in augustus verandering in. Samen met zijn choreograaf Guilherme 

Miotto werkte hij maanden lang om dit neer te zetten. Zijn theater show genaamd Ball, is een show 

waar hij met zijn bal, voeten en de vloer muziek maakt. Zijn bewegingen en expressie van zichzelf 

zorgt ervoor dat het publiek wordt geëntertaind. 45 minuten lang, in één stuk door en ook nog eens 

in zijn eentje, laat hij zijn voeten spreken en mixt hij zijn choreografie met freestyle- en straatvoetbal 

en dans.  
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Later in augustus vond HET jaarlijkse freestyle voetbal event weer plaats! 400 freestyle voetballers 

vanuit 50 verschillende landen, welkom op het open wereldkampioenschap freestyle voetbal 

genaamd SuperBall! De week waar elke freestyle voetballer elk jaar naar uitkijkt. Dit jaar was 

Nederland de nummer 4 met het meeste aantal deelnemers uit één land, namelijk rond de 25 

freestylers. Het is mooi om te zien om telkens weer nieuwe Nederlandse freestylers mee te nemen 

naar SuperBall en ze iets te laten ervaren wat ze nooit meer zullen vergeten. Ondanks dat we 

redelijk hoog scoorde in het aantal deelnemers, waren er ook zeker goede prestaties van Team NL.  

Finn Eekkerk behaalde de Top 8 van de Rookies competitie, Laura Dekker eindigde in de Top 8 van 

de dames, Rowdy Heinen plaatste zich in de Top 32 van de heren, Mart Pool en Rowdy wisten zich te 

plaatsen voor de finale van de double routines en Jesse Marlet wist zich voor het tweede jaar op rij 

zich te plaatsen in de Top 16! 

 

In oktober verwelkomde we een nieuwe partner/sponsor 4Freestyle. Bij elke bestelling die wordt 

geplaatst door een Nederlandse freestyler op de website van 4Freestyle, zal een deel van het bedrag 

overgemaakt worden naar onze stichting Freestyle Voetbal Nederland. De reden vanuit 4Freestyle is 

om de community hiermee te ondersteunen en evenementen te organiseren om de sport freestyle 

voetbal te laten groeien. Op dit moment moet er nog gebruik worden gemaakt van een speciale link 

om zo er voor te zorgen dat de donatie naar Freestyle Voetbal Nederland wordt overgemaakt.  

De maand oktober had nog meer mooi nieuws. Op 20 & 21 oktober vond het Europees 

kampioenschap freestyle voetbal plaats in Berlijn! Mart Pool wist zich uiteindelijk te plaatsen bij de 

top 16, Jesse werd de nummer drie van Europa en voor het in Nederlandse geschiedenis van 

freestyle voetbal won Laura Dekker de dames competitie! Veel media pikte het nieuws op wat voor 

onze sport geweldig was.  

 

In 2018 stond er nog één groot freestyle voetbal event op de kalender. Het Red Bul Street Style 

World Final toernooi n Warschau. Vanuit Nederland vertegenwoordigen wij ons land met 3 

freestylers, namelijk Jasmijn Janssen, Laura Dekker & Jesse Marlet. Samen met Polen is Nederland de 

enige deelnemer waar 3 freestylers door zijn naar het WK in Warschau. Nog niet eerder was het zo 

dat er drie Nederlandse freestylers zich plaatste voor de Street Style competitie. In 2018 was het een 

speciale editie, want de competitie bestond namelijk 10 jaar! Jasmijn behaalde helaas niet de top 4 

en dus de finale dag. Laura Dekker daarentegen mocht zich wel aansluiten bij de top 4. En bij de 

heren wist Jesse Marlet alle 5 battles van de groepsfase te winnen met geen enkele stem tegen zich. 

Hij wist zich dan ook te plaatsen voor de beste 16 van de wereld. Uiteindelijk eindigde Jesse als 5e 

op het WK, wat een geweldige prestatie is met al deze toppers. Laura mocht battlen om de derde 

plaats. Laura wist in zeer overtuigende battle alle 5 de juryleden te laten stemmen voor haar in 

plaats van Kalina. Een geweldige prestatie voor Nederland en de nog 18 jarige Laura Dekker. 

 

Met al deze mooie prestaties heeft Nederland zich echt op de kaart gespeeld. We kunnen wel 

zeggen dat wij nu een van de toplanden zijn in freestyle voetbal. We streven erna om deze 

ontwikkeling door te zetten! 
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Toekomst 

 

Voor het komende jaar blijven onze waarden gelden. Wij willen ervoor zorgen dat de freestylers zich 

verder kunnen ontwikkelen en het podium krijgen dat ze verdienen. Daarnaast willen we een nieuwe 

doelgroep kennis laten maken met de sport, deze entertainen en wellicht ook inspireren om deel uit 

te maken van de freestyle voetbal community.  

Dit jaar willen we de focus leggen op de groei van het aantal freestylers in Nederland. Door middel 

van het organiseren van workshops door Freestyle Voetbal Nederland en het aanbieden van 

workshops via partners. We gaan ook opzoek naar (regionale) ambassadeurs, die de sport verder 

samen met ons laten groeien.  

Naast het jaarlijkse officiële Nederlands Kampioenschap Freestyle Voetbal is ons doel ervoor te 

zorgen dat er minimaal elk kwartaal 1 toernooi wordt georganiseerd en 6 freestyle voetbal meetings 

per jaar.  

Ten laatste zullen we het membership introduceren voor de freestylers. Voor € 50,- per jaar kan men 

lid worden van Freestyle Voetbal Nederland. Zo kunnen wij ervoor zorgen dat we de sport, 

toernooien en meetings kunnen verbeteren, de professionaliteit verhogen en garanderen mooie 

dingen te organiseren voor de community. 

Samen maken we freestyle voetbal sterker! 

 

Events 

Eén van de belangrijkste doelstellingen van de SFVNL is het organiseren van events. Alle events 

kende een goede opkomst en we zijn als SFVNL tevreden met de resultaten van het eerste jaar. Een 

kort overzicht: 

 5 & 6 januari:  Freestyle voetbal weekend – Kings Dome, Streetkings 

 10 maart:  Freestyle Voetbal Jam + foto- en videoshoot 

 29 april:  Freestyle Voetbal toernooi Veenendaal 

 30 juni:   Freestyle Voetbal Jam - Urban Culture Festival EMOVES 

 7 juli:   Freestyle KO Championships  - Voetbalfestival 

 14 juli:   Nederlands Kampioenschap Freestyle Voetbal 2018 

Exclusief de georganiseerde freestyle voetbal meetings. 

 

Partners 

Een stichting kan niet functioneren zonder partners. We willen alle partners die onze sport en 

community een warmhart toedragen heel erg bedanken voor hun steun, zowel financieel als in 

natura: 

 Dynamo Eindhoven 

 Red Bull 

 Dr. Wooow 

 Sportservice Veenendaal 

 4Freestyle 

 SWRL 

 World Freestyle Football Association (WFFA)  
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Organisatie 

SFVNL wordt bestuurd door: 

 Guido van Moorselaar:  Voorzitter, zelf actief freestyler 

 Jack Pool:   Secretaris en Penningmeester, ouder van freestyler 

 Jesse Marlet:   Bestuurslid, zelf actief freestyler 

Gedurende 2018 is de SFVNL ook bestuurd door Ria Bos. Helaas heeft ze door privé verplichtingen 

afstand moeten doen van haar bestuursrol. We willen Ria enorm bedanken voor haar zeer 

waardevolle steun in het afgelopen jaar.  

 

 

Financiën 
 

Het financiële deel van het jaarverslag is bij het bestuur van de Stichting Freestyle Voetbal 

Nederland op te vragen.  
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