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FC Social ! Wie zijn wij eigenlijk?

FC Social is een organisatie wat valt onder het bedrijf EVS Productions. Dit bedrijf staat 
erom bekend om op een professionele manier video’s met hoge kwaliteit te maken. Bij 
FC Social gaat het erom dat wij voetbalclubs uit de regio wat meer naar buiten willen 
brengen zodat deze wat populairder worden in de amateurwereld.
Met het ervaren team van FC Social staan wij klaar om uw voetbalvereniging op een leuke 
manier de buitenwereld in te brengen.
Wij zijn gevestigd in Rotterdam en net zo flexibel en effectief als de stad zelf, staat FC 
Social altijd voor uw voetbalvereniging klaar.

Met voetbalclubs hebben wij al veel ervaring aangezien wij de Challenge Cup al vaker 
hebben uitgevoerd. Dit jaar hebben we een vernieuwd concept wat uw club meer naar 
voren brengt. Dit doen wij in samenwerking met Voetbal Rotterdam



Intro FC Social

Welkom bij een nieuwe aflevering van de FC Social Challenge Cup. Dit jaar gaan we het 
heel anders aanpakken dan afgelopen jaren.
Bij deze Challenge Cup gaat u niet alleen de challenges zien die u van ons gewend bent 
maar ook krijgt u een inkijk van verschillende verenigingen bij u uit de regio.

Intro Challenge en spelers

Hierbij verteld de presentator een stukje over de club in het algemeen. Denk hierbij aan 
waar de club licht en wanneer het opgericht is. 
Ook geven we een stukje aandacht aan het eerste elftal omdat dit team mee deel neemt 
en de naam van de club hoog moet houden in onze Challenge Cup. 
Als dit gedaan is komen we aan bij de Spelers die mee doen aan onze Challenge Cup (dit 
zijn altijd 4 spelers uit het eerste elftal). 
De spelers worden 1 voor 1 voorgesteld doormiddel van naam, elftal en positie.



Challenge 1

We beginnen met het welbekende latje tik. Van de 4 deelnemers zijn er 2 die deze 
challenge gaan uitvoeren. Er zijn in totaal 3 afstanden, per afstand krijgt een speler 
3 pogingen. De afstanden zijn vanaf de penaltystip, 16 meter lijn en de rand van de 
middencirkel. Per afstand kunnen er punten worden gescoord. De punten indeling is als 
volgt.
- Penaltystip: 5 Punten
- 16 Meterlijn: 10 Punten 
- Middencirkel: 20 Punten
Wanneer beide spelers van alle afstanden 3x hebben geschoten tellen we hun punten bij 
elkaar op en is dat hun voorlopige scoren.
De maximaal aantal punten die je kan behalen bij dit onderdeel is 105 punten

Interview/Item

Nadat we de eerste challenge hebben gedaan willen we dat iemand van de club een 
stukje over de club verteld. Ook kan het zo zijn dat onze presentator iemand van de club 
gaat interviewen. 
Dit zou eventueel met de volgende mensen kunnen:
- Voorzitter
- Jeugd coördinator
- (Hoofd)Sponsor van de club
- Trainer
- Vrijwilliger
- Ouder van speler
- Speler
De club is vrij om zelf in te vullen wat voor soort item ze willen hebben. Het item duurt 
maximaal 1 minuut en dan gaan we weer verder met de volgende challenges.

Challenge 2

Bij deze challenge hebben wij als FC Social een snelheidsmeter bij ons. De bedoeling 
van de snelheidsmeter is dat de bal vanaf ongeveer 7 meter zo hard mogelijk in het doel 
wordt geschoten. Dit doen de 2 spelers die niet hebben deelgenomen aan de eerste 
challenge. 
Elke speler krijgt 3 pogingen om zo hard mogelijk de bal in het doel te schieten.
De snelheidsmeter laat dan zien met hoeveel km per uur de bal geschoten wordt. 
De beste score uit de 3 pogingen wordt dan meegerekend. 
De aantal km per uur is ook het aantal punten wat je dan behaald.
- 55 km per uur is gelijk aan 55 punten.
De punten van Challenge 1 en Challenge 2 worden bij elkaar opgeteld.



Interview/Item Sponsoren

Een nieuw item tijdens de afleveringen is voor onze sponsoren. Het bedrijf dat deze 
aflevering wilt sponsoren kan een bedrijf zowel binnen als buiten de club zijn. Hierin 
laten wij zien wat het bedrijf doet als een soort korte advertentie tussendoor. Door dit 
item geven wij de bedrijven die ons steunen een extraatje. Hiermee krijgen we wat meer 
afwisseling en zorgen we voor dynamische afleveringen.

Challenge 3

Bij dit onderdeel wordt de algemene voetbalkennis van de 4 spelers getest.
De laatste challenge is gewoonweg een quiz over het hedendaagse voetbal. Dit kan zijn 
over spelers/speelster, WK, EK, competitie en nog veel meer. Er worden aan de 4 spelers 
in totaal 8 vragen gesteld. Per vraag kan je 5 punten verdienen. Het totaal aantal punten 
wat je maximaal kan behalen is dan 40 punten bij dit onderdeel.

inschrijven

Lijkt het jou nou leuk om mee te doen aan de FC Social Challenge Cup om je club goed 
in beeld te brengen en ook nog eens een leuke prijs te winnen. Schrijf je dan nu in via ons 
online inschrijfformulier. (Deelname is €100,- per club).

Prijs FC Social Challenge Cup

De prijs voor de winnaar van onze Challenge Cup is wedstrijd van een Duitse topclub.
Dit word mede mogelijk gemaakt door FC Social en VoetbalRotterdam.


