
 
 
 
  
 
 
 
  

Concept Cityleague 
Ron van Kesteren – Team Cityleague    

 

Cityleague is een laagdrempelig toernooi om geïnteresseerden kennis te laten maken 

met alle aspecten van Ultimate. 

Wat is Cityleague 
Een Cityleague is lokaal en volwaardig Ultimate toernooi voor incidentele spelers dat 

afgewerkt wordt in een aantal avonden. Het richt zich op de aspecten van Ultimate die 

het zo’n uitzonderlijke sport maken: 

 Sport: Hoe spectaculair Ultimate als teamsport is wordt ervaren door direct in een 

team wedstrijden te spelen, maximaal 5 tegen 5. 

 Sfeer: De sfeer van Ultimate wordt bij Cityleague gecreëerd door de toernooivorm in 

combinatie met bijvoorbeeld een barbecue of borrel. 

 Verantwoordelijkheid: Bij Ultimate zijn de spelers zelf voor alles verantwoordelijk. 

Binnen Cityleague wordt daarom bijvoorbeeld ook van spelers verwacht dat zij zelf 

teams samenstellen. 

Waarom Cityleague 
De Cityleague heeft als doel: 

 Aanbieden van alle aspecten van Ultimate in recreatieve vorm 

 Promotie en vergroten bekendheid van Ultimate 

 Ledenwervingsmogelijkheid voor verenigingen 
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Strategische keuzes 
Voor het Cityleague concept zijn de volgende strategische keuzes gemaakt: 

 

 Jong: Cityleague richt zich op jeugd / jongeren / jong volwassenen. 

 Landelijk: Cityleague wordt gepresenteerd als op zichzelf staand landelijk concept. 

 Vrijblijvend: Deelname aan een Cityleague is, buiten de league om, vrijblijvend 

(m.u.v. formele lidmaatschappen) 

 Kort: De Cityleague is een kortlopende league, zeg 3 tot 6 weken. 

Wat doet Team Cityleague 

Een Cityleague wordt georganiseerd door een lokale vereniging. Team Cityleague 

ondersteunt daarbij op de volgende manieren: 

 Ontwikkelen van het Cityleague concept  

 Reclame maken voor en communiceren over Cityleague 

 Stimuleren van verenigingen een Cityleague te organiseren 

 Ondersteunen van verenigingen bij het organiseren van een Cityleague  

Wie zijn Team Cityleague 
 Ron van Kesteren: Ontwikkeling, website, coördinatie (a.i.) 

 Vacant: Coördinatie 

 Vacant: Promotie 

 Vacant: Coaching  

 Vacant: Coaching  

 Vacant: Coaching  

 

 


