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3

Presteren met je organisatie is
ook topsport

VERGADEREN &
TRAINEN
4

Net als in het voetbal staat ook in het zakelijke leven
de kracht van het team centraal en wordt het succes
van een organisatie bepaald door de onderlinge
samenwerking van de individuele spelers.
Word samen met je (management)team op de KNVB
Campus uitgedaagd om een topprestatie te leveren waar
spelinzicht, creativiteit, vernieuwing en out-of-thebox denken gestimuleerd wordt in een totale voetbal
beleving. In een omgeving waar alle talenten uit het
bedrijfsleven zichzelf continu willen ontwikkelen,
innoveren en hun krachten bundelen om hun prestaties
op topsportniveau te brengen.

5

Iedereen is welkom op de KNVB Campus

TRAININGS—
CENTRUM
6

Grenzend aan het bondsbureau staat het Trainingscentrum voor grotere en kleinere
bijeenkomsten. De ruime centrale hal met de grote tribunetrap maakt deel uit van het
Oranjeplein. Hier kunnen grotere evenementen en bijeenkomsten worden gehouden.
Ook voor een kleiner gezelschap zijn er in het Trainingscentrum acht type zalen,
variërend van een moderne vergaderzaal tot een zaal met een echte sport thematiek;
waaronder de ‘kleedkamer van Oranje’ en de bestuurskamer van de KNVB. Vrijwel alle
zakelijke bijeenkomsten zijn te combineren met KNVB Campus Clinics.
Het unieke KNVB Campus Foodconcept is geïnspireerd door en afgestemd op de
maaltijdmomenten voor de vertegenwoordigende elftallen van oranje. Het lunchbuffet,
wat tot stand is gekomen in samenwerking met de bondsartsen van Oranje en de HAN,
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen afdeling diëtetiek, voorziet in zowel onderhoud,
opbouw, herstel en energieopwekkende gerechten. Wij adviseren u welke gerechten
het beste passen bij uw dagprogramma en de daaruit voortkomende behoefte.

7

Exclusief overnachten op de
KNVB Campus

TEAMHOTEL

8

Het Teamhotel op de KNVB Campus is speciaal
ontwikkeld voor de vertegenwoordigende elftallen.
De 21 hotelkamers en de eigen woonkamer dragen bij
aan het teamgevoel. De exclusiviteit zorgt voor de
ultieme focus. Het Teamhotel leent zich ook uitstekend
voor managementteams om exclusief te verblijven en
zich te ontwikkelen in een topsportomgeving.

9

Topoverleg met MT in de
bestuurskamer van de KNVB

VERGADER—
ARRANGEMENTEN
10

Een bezoek aan de KNVB Campus is leuk en leerzaam
tegelijk. Het is een uitstekende locatie voor vergaderingen
en business events, maar biedt ook tal van mogelijkheden
voor trainingen en ontspanning. Kennis en inspiratie in een
topsportomgeving. Om dit te ervaren is er voor iedereen
een passend arrangement. Wat dacht u van overleg in
de ‘kleedkamer van Oranje’? Of voor een kleinetoeslag
een vergadering in de bestuurskamer van de KNVB?
Elk arrangement is uit te breiden met een spreker, clinic,
borrel of feest.
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Alles is mogelijk:
Van voetbalclinic tot vitaliteitscheck

KNVB CAMPUS
CLINICS
12

Versterk het resultaat van een bijeenkomst met één van de KNVB
Campus Clinics. De combinatie van voetbalprofessionals, specialisten,
onderzoekers en entertainment maakt de KNVB Campus tot een unieke
plek. Boek naast een compleet verzorgde vergadering een geweldige
(sport)clinic op de KNVB Campus. Met behulp van alle vernieuwde
faciliteiten die de KNVB Campus te bieden heeft, ondervindt u de
raakvlakken tussen sport en het bedrijfsleven. Aspecten als team—
building, managementvaardigheden, doelstellingen, deadlines,
behoefte aan feedback, nemen van risico’s en jezelf naar een hoger
plan brengen, staan ook tijdens de KNVB Campus Clinics centraal.

13

De ideale trainingslocatie voor nationale
en internationale voetbalclubs

TRAININGSKAMPEN

De plek waar onze nationale selecties trainen, eten en slapen.
Ook voor amateurverenigingen biedt de KNVB Campus volop
mogelijkheden. Trainen op hetzelfde veld als de Oranjeteams!
Talent verdient het om nog beter te worden. De KNVB Campus is een
centrale plek waar de KNVB, gezamenlijk met clubs, nadenkt over de
ontwikkeling van het voetbal. Zowel voor de breedtesport als voor de
topsport.
Iedereen van amateurvereniging tot (buitenlandse) topclub
is welkom op de KNVB Campus voor een trainingskamp met
hotelaccommodatie op internationaal niveau.

14

15

Business events met de expertise en
faciliteiten van het topvoetbal

EVENEMENTEN

16

De KNVB Campus is uitermate geschikt voor bedrijfsevenementen.
Denk hierbij aan productintroducties, congressen, conferenties, een
bedrijfssportdag, familiedagen en jubilea. Groot en klein, eten,
drinken en vergaderen of een evenement met een volledig
entertainmentprogramma.
Vanwege een nauwe samenwerking tussen de KNVB Campus en
Tribe Company kan een hoog kwalitatief evenement op maat worden
uitgewerkt. Voor 50 of voor 5.000 personen, de volledige organisatie
kan van conceptfase tot uitvoerende productie worden verzorgd.

17

Het Voetbal Medisch Centrum voor amateuren profvoetballers

SPORTMEDISCH
CENTRUM
18

Op het terrein van de KNVB Campus bevindt zich ook het Voetbal Medisch
Centrum (VMC). Het SportMedische Centrum (SMC) in het VMC is hét
expertise voetbalcentrum voor amateur- en profvoetballers en is gespecialiseerd in
de revalidatie en de preventie van (voetbal)blessures.
Iedere voetballer of sporter kan gebruik maken van de diensten en faciliteiten
van het SMC. Het SMC heeft een breed aanbod van sportmedische diensten:
sportfysiotherapie, sportmedisch (blessure)consult, sportmedisch advies,
sportkeuringen en sportrevalidatie. Bovendien biedt het SMC begeleiding op
het gebied van sportvoeding en sportpsychologie.

19

Op de gloednieuwe KNVB Campus
vinden verschillende activiteiten
plaats:
1
2
3
4
5

Trainingskampen
Zakelijke bijeenkomsten
Hotelovernachtingen
Evenementen
KNVB Campus Clinics

	
Meer informatie? Mail of bel ons:
info@knvbcampus.nl
0343-491 424

WWW.KNVB.NL/CAMPUS
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KNVB CAMPUS

22

KNVB
CAMPUS
VOOR DE
TEAMS VAN
MORGEN

Het moderne voetbal vraagt om goed
voorbereid samenspel én talent. Met
spelers die sterker zijn dankzij hun team,
en teams die de kracht van hun spelers
kennen. Die teams van morgen worden
vandaag gevormd. Op de KNVB Campus.
Hier ligt hun basis voor de top. Hier gaan
innovatie, motivatie én transpiratie hand
in hand. Het resultaat? Teams die als een
eenheid in de wedstrijd staan.

KNVB Campus
Woudenbergseweg 56-58
3707 HX Zeist
0343-491 424

