
Isa uit Heerenveen wint Vueling penalty shootout tijdens het
NK Cruyff Courts 6 vs 6 in Amsterdam
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Samenvatting Afgelopen zaterdag konden deelnemers van het NK Cruyff Courts 6 vs 6
tussen de wedstrijden schieten op het Vueling doel en daarmee kans
maken op een reis naar Barcelona.

Details Tijdens het NK Cruyff Courts 6 vs 6 in Amsterdam won de 12-jarige Isa uit
Heerenveen Vueling tickets voor de hele familie naar Barcelona. Zij behaalde
de hoogste score met het nemen van penalty’s op het Vueling doel en ze was
de enige die drie keer in het gat met de hoogste score schoot. De Spaanse
luchtvaartmaatschappij is al enkele jaren trotse supporter van Cruyff Courts 6
vs 6 en organiseert jaarlijks een shootout onder de deelnemers van het NK
Cruyff Courts 6 vs 6. Ditmaal vond de shootout op 7 juni plaats op het
voorplein van het Olympisch Stadion in Amsterdam.

Vueling Penalty Shootout

De penalty shootout werd tijdens het NK en het WK Cruyff Courts 6 vs 6
direct naast de wedstrijden gehouden waardoor teams de prestaties van
andere spelers goed in de gaten konden houden. Meer dan 40 deelnemers uit
landen als Brazilië, Denemarken, Maleisië, Israel, Engeland en Spanje
toonden hun kwaliteiten en probeerden een zo hoog mogelijk puntental te
behalen met het nemen van penalty’s. Tijdens het NK Cruyff Courts 6 vs 6
maakten de deelnemers kans op de prijs. Dit jaar was het een speelster uit
Heerenveen die de hoogste score behaalde. Zij gaat naar huis met een reis
naar Barcelona voor zijn hele familie.

Citaten De Vueling shootout tijdens het NK Cruyff Courts 6 vs 6 finale was weer
een groot succes. De jonge spelertjes vinden het erg leuk om penalty’s te
mogen nemen en gelijktijdig kans te maken op een mooie prijs. We zijn
blij met de support die we krijgen van Vueling en hopen dat we in de
toekomst nog lang zullen samenwerken. 
— Carole Thate, directeur Cruyff Foundation

We vinden het erg leuk om de Cruyff Courts finale te steunen, omdat we
erg positief zijn over het initiatief om jongeren met wat minder geluk te
helpen aan een kans om uit te blinken in voetbal. Er was een uitstekende
sfeer tijdens de competitie en Isa was de duidelijke winnaar. Vueling
verwelkomt haar en haar familie om binnenkort met ons naar Barcelona
te vliegen!! 
— Wim Melis, Country Manager Benelux van Vueling
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