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VOETBALTECHNISCHE/TACTISCHE TRAINING
OMSCHRIJVING
Aanvallen, verdedigen, omschakelen: niet alleen voetballers, maar ook bedrijven krijgen hier dagelijks mee te maken.
Met de KNVB Campus Training leert u werken in én als een onverslaanbaar team!
In de training op KNVB-niveau, leren deelnemers elkaar beter kennen, bestuderen zij op sportieve wijze aspecten als strategie,
leiderschap en coaching en ontdekken ze welke teamrollen er zijn op de afdeling of in het managementteam. Een unieke ervaring
voor iedere voetballer en niet-voetballer.

DOELSTELLING
Kennismaken met voetbaltechnische en tactische oefenstof van het echte Oranje, waarbij de link wordt gelegd tussen topsport,
leiderschap en strategie. Een must voor iedere voetballiefhebber!

RANKING
Intensiteit
Technisch
Tactisch

“TRAINING ALS ORANJE
VOOR IEDEREEN!”

Teambuilding
Beleving
Flexibiliteit

CAPACITEIT
12 tot 96 deelnemers

VOORBEELDPROGRAMMA (95 MINUTEN)
Uniek aan de KNVB Bedrijfsclinics is het flexibele dag- en clinicprogramma. Beiden zijn volledig op maat te maken op basis van uw wensen!
Onze ervaring heeft geleid tot het volgende basisprogramma:

10 min

De voorbespreking
• Ontvangst in het KNVB Campus Trainingscentrum
• Kennismaking met KNVB-begeleiders en verkrijgen van informatie
• Gezamenlijk richting KNVB Voetbal Medisch Centrum
• Omkleden

5 min

De aftrap
• Teamfoto

60 min

De training

5 min

De nabespreking
• Evaluatie en conclusies (m.b.t. doelstellingen)

15 min

Douchen + omkleden
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PROGRAMMAONDERDELEN
De volgende onderdelen kunnen centraal staan tijdens de clinic, waarbij er altijd een balans is tussen voetbalechte oefenstof en
FUN elementen. Heeft u zelf ideeën? Wij verwerken deze graag in de clinic!
Looptechniek oefeningen in combinatie met speedladders en hordes
Positiespelen (bv. ‘3 tegen 1’ of ‘4 tegen 2’)
Partijspelen (bv. ‘1 tegen 1’, of ‘4 tegen 4’)
Teambuilding in combinatie met inzicht en coaching
FUN Games (bv. foottennis, gatendoek, snelheidsmeter of latje trap)

UNIEK
• Oefenstof rechtstreeks uit het trainingsprogramma van het Nederlands Elftal
• Trainen op de officiële vernieuwde KNVB-velden, waar ook Oranje selecties trainen
•

Uitleg over teamfuncties en teamtaken en het toepassen daarvan in het bedrijfsleven

KNVB VOETBALTECHNISCH /-TACTISCHE CLINIC IS INCLUSIEF
• KNVB gediplomeerde trainers/begeleiders
• Veldhuur en twee kleedkamers
• Uniek aandenken
• Digitale teamfoto

PRIJSSTELLING
<25 deelnemers			

€50 p.p. incl. BTW (€41,32 excl. BTW)

25 – 50 deelnemers		

€45 p.p. incl. BTW (€37,19 excl. BTW)

50+ deelnemers			

€40 p.p. incl. BTW (€33,06 excl. BTW)
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FOOTCAMP
OMSCHRIJVING
In de heerlijke buitenlucht, in de bossen rondom de KNVB Campus traint u met elkaar uw uithoudingsvermogen, kracht en
snelheid. Een belangrijke rol is hierin weggelegd voor het Sport Medisch Centrum op de campus, waar ook professionele sporters
herstellen. Onder begeleiding van meerdere specialisten krijgt u een totale lichaamstraining, waarin u uw spiergroepen versterkt
en het uithoudingsvermogen verhoogt.

DOELSTELLING
Het ervaren van een unieke bootcamp training in combinatie met voetbalonderdelen, teambuilding en leren welke spiergroepen
de Oranje internationals trainen om een topprestatie te leveren.

RANKING
Intensiteit
Technisch
Tactisch

“UNIEKE COMBINATIE
VAN VOETBAL EN
BOOTCAMP”

Teambuilding
Beleving
Flexibiliteit

CAPACITEIT
7 tot 25 deelnemers

VOORBEELDPROGRAMMA (95 MINUTEN)
Uniek aan de KNVB Bedrijfsclinics is het flexibele dag- en clinicprogramma. Beiden zijn volledig op maat te maken op basis van uw wensen!
Onze ervaring heeft geleid tot het volgende basisprogramma:

10 min

De voorbespreking
• Ontvangst in het KNVB Campus Trainingscentrum
• Kennismaking met KNVB-begeleiders en verkrijgen van informatie
• Gezamenlijk richting KNVB Voetbal Medisch Centrum
• Omkleden

5 min

De aftrap
• Maken van een teamfoto

60 min

De training

5 min

De nabespreking
• Evaluatie en conclusies (m.b.t. doelstellingen)

15 min

Douchen + omkleden

KNVB.NL /CAMPUS

5

PROGRAMMAONDERDELEN
Een greep uit verschillende onderdelen die in het parcours kunnen worden verwerkt, waarbij het competitie-element en FUN
voorop staan. Heeft u zelf ideeën? Wij verwerken deze graag in de clinic!
Looptechniek/scholing
Spierversterkende oefeningen, zoals:
•

Planking

•

Wall sit			

•

Push-up rotation

•

Squats			

•

Tricep-dips

UNIEK
•

Trainers en begeleiders vanuit de KNVB Academie

•

Trainen op de officiële vernieuwde KNVB-velden, waar ook Oranje selecties trainen

•

Rekening houdend met samenwerkingsverbanden en groepsindelingen

KNVB FOOTCAMP CLINIC IS INCLUSIEF
• KNVB gediplomeerde trainers/begeleiders
• Veldhuur en twee kleedkamers
• Uniek aandenken
• Digitale teamfoto

PRIJSSTELLING
<25 deelnemers			

€50 p.p. incl. BTW (€41,32 excl. BTW)
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KNVB CAMPUS TOERNOOI
OMSCHRIJVING
Wie pakt de leiding tijdens het 4 tegen 4 of 7 tegen 7-toernooi en scoort de meeste punten met verschillende side-events? Het
hele bedrijf kan meedoen aan het KNVB Campus Toernooi. Ook kunt u zakenrelaties uitnodigen. Een gehele dag of dagdeel vol
strijd, beleving en inzet en uitermate geschikt als onderdeel van een teambuildingactiviteit of als activiteit met al uw zakelijke
partners. Het toernooi kan zowel in de zaal als op het veld plaatsvinden, waarbij ook een combinatie mogelijk is!

DOELSTELLING
Versterken van het teamgevoel en de sfeer binnen het bedrijf.

RANKING
Intensiteit
Technisch
Tactisch

“ONVERGETELIJK VOOR
UW ZAKENRELATIES EN
-PARTNERS!”

Teambuilding
Beleving
Flexibiliteit

CAPACITEIT
>50 deelnemers

VOORBEELDPROGRAMMA
Uniek aan de KNVB Bedrijfsclinics is het flexibele dag- en clinicprogramma. Beiden zijn volledig op maat te maken op basis van uw wensen!
Onze ervaring heeft geleid tot het volgende basisprogramma:

10 min

De voorbespreking
• Ontvangst in het KNVB Campus Trainingscentrum
• Kennismaking met KNVB-begeleiders en verkrijgen van informatie
• Gezamenlijk richting KNVB Voetbal Medisch Centrum
• Omkleden

5 min

De aftrap
• Maken van een teamfoto

120 min

Het toernooi

5 min

De nabespreking
• Prijsuitreiking
• Evaluatie en conclusies (m.b.t. doelstellingen)

15 min

Douchen + omkleden
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TOERNOOIOPZET
Het toernooi kan met verschillende onderdelen worden ingevuld. Combinaties zijn uiteraard mogelijk

VELD

ZAAL

9 tegen 9

5 tegen 5

7 tegen 7

4 tegen 4

4 tegen 4

SIDE-EVENTS
Om het ook voor niet-voetballers aantrekkelijk te maken zijn er naast het toernooi verschillende side-events mogelijk. Dit zijn
laagdrempelige onderdelen waar men ‘makkelijk’ punten mee kan halen die opgeteld worden bij de totaalscore van de dag.
•

Snelheidsmeter

•

Latje Trap

•

Smartgoals

•

Gatendoek

•

Penalty shoot-out

UNIEK
•

Toernooi op de officiële vernieuwde KNVB velden, waar ook Oranje selecties trainen

•

Toernooi in de hypermoderne vernieuwde sporthal

•

Laagdrempelige activiteiten voor niet voetballers

KNVB CAMPUS TOERNOOI IS INCLUSIEF
• KNVB gediplomeerde trainers en scheidsrechters
• Veldhuur en twee kleedkamers
• Uniek aandenken voor alle deelnemers en prijzen voor de winnaars
• Professionele programmaboekjes

PRIJSSTELLING
<25 deelnemers			

€50 p.p. incl. BTW (€41,32 excl. BTW)

25 – 50 deelnemers		

€45 p.p. incl. BTW (€37,19 excl. BTW)

50+ deelnemers			

€40 p.p. incl. BTW (€33,06 excl. BTW)
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INDIVIDUEEL FUN PARCOURS
OMSCHRIJVING
Werknemers strijden in verschillende voetbal FUN gerelateerde onderdelen individueel tegen elkaar in het FUN parcours. Wie
manoeuvreert het snelste door het behendigheidsparcours en scoort de meeste punten met het gatendoek? Welke speler stijgt
boven zichzelf uit en kroont zich tot kampioen van het bedrijf? Het individuele FUN parcours staat garant voor een energieke,
competitieve dag!

DOELSTELLING
Persoonlijke doelen behalen, het maximale uit jezelf halen en omgaan met tegenslagen.

RANKING
Intensiteit
Technisch
Tactisch

“BEN JIJ DE
TOPSCORER VAN
DE ORGANISATIE?”

Teambuilding
Beleving
Flexibiliteit

CAPACITEIT
12 tot 96 deelnemers

VOORBEELDPROGRAMMA
Uniek aan de KNVB Bedrijfsclinics is het flexibele dag- en clinicprogramma. Beiden zijn volledig op maat te maken op basis van uw wensen!
Onze ervaring heeft geleid tot het volgende basisprogramma:

10 min

De voorbespreking
• Ontvangst in het KNVB Campus Trainingscentrum
• Kennismaking met KNVB-begeleiders en verkrijgen van informatie
• Gezamenlijk richting KNVB Voetbal Medisch Centrum
• Omkleden

5 min

De aftrap
• Maken van een teamfoto

60 min

De training

5 min

De nabespreking
• Evaluatie en conclusies (m.b.t. doelstellingen)

15 min

Douchen + omkleden
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PROGRAMMAONDERDELEN
Een greep uit verschillende onderdelen die opgenomen kunnen worden in het parcours, waarbij competitie-element en FUN
voorop staat. Heeft u zelf ideeën? Wij verwerken deze graag in de clinic!
Zuiver plaatsen

1 tegen 1 vormen				

Foottennis

Jeu de Foot

Penalty shoot-out

Gatendoek

Voetbaldarts

Behendigheidsoefeningen

Inzichtoefeningen

Pole Soccer		

Uithoudingsvermogen oefeningen

Latje Trap

Crossbar challenge 2.0

Smartgoals

Snelheidsmeter

UNIEK
•

Trainen op de officiële vernieuwde KNVB-velden, waar ook Oranje selecties trainen

•

Combinatie van voetbal, fun en competitie

•

Rekening houdend met groepsindeling aan de hand van niveau en kwaliteiten van deelnemers

INDIVIDUEEL FUN PARCOURS IS INCLUSIEF
• KNVB gediplomeerde trainers/begeleiders
• Veldhuur en twee kleedkamers
• Unieke aandenken en prijzen voor de winnaars
• Digitale teamfoto

PRIJSSTELLING
<25 deelnemers			

€50 p.p. incl. BTW (€41,32 excl. BTW)

25 – 50 deelnemers		

€45 p.p. incl. BTW (€37,19 excl. BTW)

50+ deelnemers			

€40 p.p. incl. BTW (€33,06 excl. BTW)
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TEAM FUN PARCOURS

POPU
L A IR S
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T

OMSCHRIJVING
Het team FUN parcours bestaat uit meerdere ‘fungerelateerde’ onderdelen voor voetballers en niet-voetballers, die in teamverband
worden afgewerkt. Het team dat aan het eind van de verschillende onderdelen de meeste punten heeft verdiend, wint! Een zeer
afwisselende teambuilding activiteit waarin een competitie-element is verwerkt in een zeer ontspannen sfeer.

DOELSTELLING
Verbeteren van de onderlinge samenwerking aan de hand van laagdrempelige voetbalgerelateerde onderdelen in een competitieve
maar ontspannen sfeer. De perfecte teambuilding clinic!

RANKING
Intensiteit
Technisch

“ONVERGETELIJKE
COMBINATIE VAN
VOETBAL, TEAMROLLEN
EN TEAMBUILDING”

Tactisch
Teambuilding
Beleving
Flexibiliteit

CAPACITEIT
12 tot 96 deelnemers

VOORBEELDPROGRAMMA
Uniek aan de KNVB Bedrijfsclinics is het flexibele dag- en clinicprogramma. Beiden zijn volledig op maat te maken op basis van uw wensen!
Onze ervaring heeft geleid tot het volgende basisprogramma:

10 min

De voorbespreking
• Ontvangst in het KNVB Campus Trainingscentrum
• Kennismaking met KNVB-begeleiders en verkrijgen van informatie
• Gezamenlijk richting KNVB Voetbal Medisch Centrum
• Omkleden

5 min

De aftrap
• Maken van een teamfoto

60 min

De training

5 min

De nabespreking
• Evaluatie en conclusies (m.b.t. doelstellingen)

15 min

Douchen + omkleden
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PROGRAMMAONDERDELEN
Een greep uit verschillende onderdelen die opgenomen kunnen worden in het parcours, waarbij competitie-element en FUN
voorop staat. Heeft u zelf ideeën? Wij verwerken deze graag in de clinic!
Zuiver plaatsen

1 tegen 1 vormen

Foottennis

Tweelingvoetbal 			

Penalty shoot-out

Jeu de Foot

Teamhooghouden

Gatendoek

Voetbaldarts

Behendigheidsoefeningen

Inzichtoefeningen

Pole Soccer		

Uithoudingsvermogen oefeningen

Latje Trap

Crossbar challenge 2.0

Teambuildingparcours

Snelheidsmeter

Smartgoals

UNIEK
•

Trainen op de officiële vernieuwde KNVB-velden, waar ook Oranje selecties trainen

•

Combinatie van voetbal, FUN en competitie

•

Rekening houdend met samenwerkingsverbanden en groepsindelingen

TEAM FUN PARCOURS IS INCLUSIEF
• KNVB gediplomeerde trainers/begeleiders
• Veldhuur en twee kleedkamers
• Unieke aandenken en prijzen voor de winnaars
• Digitale teamfoto

PRIJSSTELLING
<25 deelnemers			

€50 p.p. incl. BTW (€41,32 excl. BTW)

25 – 50 deelnemers		

€45 p.p. incl. BTW (€37,19 excl. BTW)

50+ deelnemers			

€40 p.p. incl. BTW (€33,06 excl. BTW)
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KNVB FOODCLINIC
OMSCHRIJVING
Een belangrijk onderdeel van topsport is het eten van de juiste en gevarieerde voeding. Ook in het bedrijfsleven is dit belangrijk.
Met het foodconcept leert u eten als een topsporter! De chef-kok van de KNVB Campus neemt u mee in een culinaire workshop
waarin u unieke tips ontvangt over het vitaler en energieker ervaren van een werkdag of leuke trucs voor op de werkvloer.
U kunt kiezen uit een lunchclinc (start ’s ochtends) of een dinnerclinic (start namiddag).
De buffetten zijn tot stand gekomen in samenwerking met de bondsartsen van Oranje en de afdeling diëtetiek van de Hogeschool
Arnhem en Nijmegen.

DOELSTELLING
Kennis opdoen over onderhoud, opbouw, herstel en energieopwekkende gerechten.

RANKING
Intensiteit
Technisch
Tactisch

“WIE IS DE WARE
CHEF-KOK VAN DE
ORGANISATIE?!”

Teambuilding
Beleving
Flexibiliteit

CAPACITEIT
10 - 25 personen
(bij grotere gezelschappen invulling in overleg)

VOORBEELDPROGRAMMA
Uniek aan de KNVB Bedrijfsclinics is het flexibele dag- en clinicprogramma. Beiden zijn volledig op maat te maken op basis van uw wensen!
Onze ervaring heeft geleid tot het volgende basisprogramma:

10 min

De voorbespreking
• Ontvangst in het KNVB Campus Trainingscentrum
• Uitdelen schorten, verdelen in 3 teams en aanwijzen aanvoerder
• Uitleg keuken en gevaren

75 min

De training
• Start koken volgens receptuur

60 min

De wedstrijd
• Opruimen en opbouwen buffet en aan tafel

KNVB.NL /CAMPUS
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UNIEK
•

Wetenschappelijk aangetoonde gezonde voeding

•

Zelfde sportvoeding eten als de Oranje internationals

•

Eenvoudig te combineren met actieve clinic.

KNVB FOODCLINIC IS INCLUSIEF
• KNVB Campus schort
• Menu’s met uitwerking
• Teamfoto en actiefoto’s

PRIJSSTELLING
LUNCH FOODCLINIC
Per deelnemer			

€ 29,50 p.p. incl. BTW

(Geïntegreerd in het 8-uurs KNVB Campus vergaderarrangement als module van 1,5 á 2 uur)
Per deelnemer			

€ 49,50 p.p. incl. BTW

(Losse clinic)

DINNER FOODCLINIC
Per deelnemer			

€ 39,50 p.p. incl. BTW

Geïntegreerd in het 12-uurs KNVB Campus vergaderarrangement als module van 1,5 á 2 uur
Per deelnemer			

€ 69,50 p.p. incl. BTW

(Losse clinic)

KNVB.NL /CAMPUS
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ORANJE PILATES
OMSCHRIJVING
Volg de officiële pilatesles van Oranje! Onder begeleiding van specialisten van het Voetbal Medisch Centrum van de KNVB leert u
al uw spiergroepen te versterken, het lichaam soepeler te maken en goed te ontspannen. Deze training wordt vaak in combinatie
met verschillende sporten gegeven, om het effect van elkaar te versterken! De ultieme work-out voor iedere werknemer.

DOELSTELLING
Spierversterkende oefeningen om blessures te voorkomen, ontspanning en mobiliteit. Een perfecte clinic voor de niet-voetballers
van uw bedrijf!

RANKING
Intensiteit
Technisch
Tactisch

“BEN JIJ NET ZO
LENIG ALS ONZE
INTERNATIONALS?”

Teambuilding
Beleving
Flexibiliteit

CAPACITEIT
7 - 15 deelnemers

VOORBEELDPROGRAMMA
Uniek aan de KNVB Bedrijfsclinics is het flexibele dag- en clinicprogramma. Beiden zijn volledig op maat te maken op basis van uw wensen!
Onze ervaring heeft geleid tot het volgende basisprogramma:

10 min

De voorbespreking
• Ontvangst in het KNVB Campus Trainingscentrum
• Kennismaking met KNVB-begeleiders en verkrijgen van informatie
• Gezamenlijk richting KNVB Voetbal Medisch Centrum
• Omkleden

5 min

De aftrap
• Maken van een teamfoto

60 min

De training

5 min

De nabespreking
• Evaluatie en conclusies (m.b.t. doelstellingen)

15 min

Douchen + omkleden
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COMBINEREN MET ANDERE CLINIC
De Oranje Pilates clinic kan eenvoudig gecombineerd worden met een andere bestaande clinic. Denk hierbij aan spinning en een
voetbaltechnische training, om zowel de voetballende als de niet-voetballende werknemers een leuke clinic te bieden.

UNIEK
•

Trainers en begeleiders vanuit de KNVB Academie

•

Trainen in het officiële vernieuwde Voetbal Medisch Centrum, waar ook Oranje selecties trainen

•

Groepsles die bestaat uit dezelfde oefeningen als de les van de Oranje selecties

ORANJE PILATES IS INCLUSIEF
• Professionele gediplomeerde pilatesdocent
• Zaalhuur en twee kleedkamers
• Uniek aandenken van de sportieve dag
• Digitale teamfoto

PRIJSSTELLING
<15 deelnemers			

€50 p.p. incl. BTW (€41,32 excl. BTW)

KNVB.NL /CAMPUS
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ORANJE SPINNING
OMSCHRIJVING
Volg de officiële spinningles van Oranje! Tijdens deze clinic in het Voetbal Medisch Centrum van de KNVB staat het vergroten
van conditionele grenzen en versterken van spieren centraal. Een groepstraining waar u een uur lang het maximale uit uzelf haalt.
Met allernieuwste spinningfietsen van de KNVB, beleeft u bovendien live uw resultaten op een groot scherm!

DOELSTELLING
Je conditionele grenzen verleggen en mentaal sterker worden. Favoriet van onze Internationals!

RANKING
Intensiteit
Technisch
Tactisch

“FAVORIET VAN DE
INTERNATIONALS!”

Teambuilding
Beleving
Flexibiliteit

CAPACITEIT
7 - 13 deelnemers

VOORBEELDPROGRAMMA
Uniek aan de KNVB Bedrijfsclinics is het flexibele dag- en clinicprogramma. Beiden zijn volledig op maat te maken op basis van uw wensen!
Onze ervaring heeft geleid tot het volgende basisprogramma:

10 min

De voorbespreking
• Ontvangst in het KNVB Campus Trainingscentrum
• Kennismaking met KNVB-begeleiders en verkrijgen van informatie
• Gezamenlijk richting KNVB Voetbal Medisch Centrum
• Omkleden

5 min

De aftrap
• Maken van een teamfoto

60 min

De training

5 min

De nabespreking
• Evaluatie en conclusies (m.b.t. doelstellingen)

15 min

Douchen + omkleden
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COMBINEREN MET ANDERE CLINIC
De Oranje Spinning clinic kan eenvoudig gecombineerd worden met een andere bestaande clinic. Denk hierbij aan pilates en een
voetbaltechnische training, om zowel de voetballende als de niet-voetballende werknemers een leuke clinic te bieden.

UNIEK
•

Trainers en begeleiders vanuit de KNVB Academie

•

Trainen in het officiële vernieuwde Voetbal Medisch Centrum, waar ook Oranjeselecties trainen

•

De nieuwste technieken: live meekijken naar je statistieken op de spinningfiets (snelheid, Kcal etc.)

ORANJE SPINNING IS INCLUSIEF
• Professionele gediplomeerde spinningdocent
• Zaalhuur en twee kleedkamers
• Uniek aandenken en prijzen
• Digitale teamfoto

PRIJSSTELLING
<13 deelnemers			

€50 p.p. incl. BTW (€41,32 excl. BTW)

KNVB.NL /CAMPUS
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KNVB BEDRIJFSCLINICS – ADD-ONS
TENUE
KNVB Campus Clinics Tenue (128 t/m XL)

€25 per tenue

(oranje shirt, witte broek, oranje sokken incl. KNVB logo non branded)

Nike voetbalschoenen huur per deelnemer

Op aanvraag

GASTTRAINER
A-internationals (mannen en vrouwen)						

Op aanvraag

Oud-internationals

Op aanvraag

FOTO/VIDEO
Professionele sportfotograaf, inclusief bewerking ed.

€600 per clinic

(GEPERSONALISEERDE) GOODIES
(Bedrukte) bidons per deelnemer

Op aanvraag

(Bedrukte) rugzakjes per deelnemer

Op aanvraag

Prijzenpakket Deluxe (bokalen, medailles)

Op aanvraag

Officiële KNVB NIKE voetbal

Op aanvraag

KNVB Campus goodiebag per deelnemer

Op aanvraag

SPELONDERDELEN
Professionele freestyler

€300 per clinic

Voetbalbowling inflatable

Op aanvraag

Boardingveld inflatable (20x10m of 10x5m)

Op aanvraag

20x10 m

Op aanvraag

10x5 m

Op aanvraag

Voetbalflipper

Op aanvraag

Bubblevoetbal

Op aanvraag

Powertower

Op aanvraag

Pannakooi

Op aanvraag

Smartgoals

Op aanvraag

KNVB.NL /CAMPUS
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RESERVERINGEN
& EVENTS
LISETTE DEGEN
info@knvbcampus.nl
T: 0343 491 424

TESSA HOEKEMA
info@knvbcampus.nl
T: 0343 491 424
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