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VOETBALTECHNISCHE TRAINING
Technisch / Tactische Clinic

OMSCHRIJVING
Aanvallen, verdedigen, omschakelen; niet alleen voetballers maar ook bedrijven krijgen hier dagelijks mee
te maken. Met de Voetbaltechnische Training leer je werken in én als één onverslaanbaar team. In deze
training leren deelnemers elkaar beter kennen op KNVB niveau, bestuderen zij op sportieve wijze aspecten
als strategie, leiderschap en coaching. Daarnaast ontdekken zij welke teamrollen er zijn op de afdeling of
in het managementteam. Een unieke ervaring voor voetballers en niet-voetballers.

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
Teambuilding
Beleving
Flexibiliteit

CAPACITEIT
20 tot 96 deelnemers.

VOETBALTECHNISCHE TRAINING
We kunnen aan de hand van uw wensen enkele doelstellingen van uw dag op maat verwerken in het
trainingsprogramma. Tijdens de voetbaltechnische training krijgt u een echte training op maat met zelfs
onderdelen uit de training van het Nederlands Elftal.

KNVB.NL /CAMPUS
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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

PRIJSSTELLING
20-36 deelnemers
36-48 deelnemers
48-96 deelnemers
96 >deelnemers

€ 55,00 p.p. incl. BTW		
€ 45,00 p.p. incl. BTW		
€ 40,00 p.p. incl. BTW		
Maatwerk, op aanvraag

INCLUSIEF
•

KNVB gediplomeerde trainers/begeleiders

•
•
•

Veldhuur en twee kleedkamers
Uniek aandenken
Digitale teamfoto

PROGRAMMA OPZET
14:00 uur

14:15 uur

14:30 uur
15:30 uur
15:35 uur

De voorbespreking
Ontvangst in het KNVB Trainingscentrum
Kennismaking met KNVB-trainers en verkrijgen van informatie
Gezamenlijk richting KNVB Voetbal Medisch Centrum
Omkleden
De aftrap
Maken van een teamfoto
Aanvoerder ontvangt KNVB Campus Clinics aandenken
De training
Voetbaltechnische clinic i.c.m. warming-up, kern en cooling down + FUN Games
De nabespreking
Evaluatie en conclusies
Douchen + omkleden

PROGRAMMAONDERDELEN
De volgende onderdelen kunnen centraal staan tijdens de voetbaltechnische training, waarbij er een balans
is tussen voetbalechte oefenstof en FUN elementen. Heeft u zelf ideeën? We verwerken ze graag!
•
•
•
•
•

Looptechniek oefeningen i.c.m. speedladders en hordes
Positiespelen als 3 tegen 1, 4 tegen 2 en 5 tegen 3
Partijspelen als 1 tegen 1, 2 tegen 2, 4 tegen 4, 6 tegen 6 of 8 tegen 8
Teambuilding i.c.m. inzicht
FUN Games zoals foottennis, gatendoek, snelheidsmeter of latje trap

VOOR DE TEAMS VAN MORGEN
www.knvb.nl/campus
0343 491 424
KNVB.NL /CAMPUS
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KNVB CAMPUS FOOTCAMP
Focus op uithoudingsvermogen, kracht en snelheid

OMSCHRIJVING
In de heerlijke buitenlucht train je in de bossen rondom de KNVB Campus samen op
uithoudingsvermogen, kracht en snelheid. Een belangrijke rol hierin is weggelegd voor het Sport
Medisch Centrum op de campus, waar ook professionele sporters herstellen. Onder begeleiding van
meerdere specialisten krijg je een totale lichaamstraining, waarin je al je spiergroepen versterkt en het
uithoudingsvermogen verhoogt.

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

RANKING
•
•
•
•
•
•

Intentsiteit
Technisch
Tactisch
Teambuilding
Beleving
Flexibiliteit

CAPACITEIT
•

12 tot 24 deelnemers

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.NL /CAMPUS
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FOOTCAMP IS INCLUSIEF
•
•
•
•

KNVB gediplomeerde trainers/begeleiders
Veldhuur en twee kleedkamers
Uniek aandenken
Digitale teamfoto

PROGRAMMA OPZET
10 min		

5 min		
60 min		
5 min		
15 min		

De voorbespreking
Ontvangst in het KNVB Campus Trainingscentrum
Kennismaking met KNVB-begeleiders en verkrijgen van informatie
Gezamenlijk richting KNVB Voetbal Medisch Centrum
Omkleden
De aftrap
Teamfoto
De training
De nabespreking
Evaluatie en conclusies (m.b.t. doelstellingen)
Douchen + omkleden

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

PRIJSSTELLING
•
•

12 - 24 deelnemers
24> deelnemers

€ 50,00 p.p. incl. BTW*
maatwerk op aanvraag

*Minimale afname 12 deelnemers

VOOR DE TEAMS VAN MORGEN
www.knvb.nl/campus
0343 491 424
KNVB.NL /CAMPUS
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KNVB CAMPUS BEDRIJFSTOERNOOI
Wedstrijden gecombineerd met side-events

OMSCHRIJVING
Wie pakt de leiding tijdens het 4 tegen 4 of 7 tegen 7-toernooi of staat bovenaan de ranglijst met foottennis?
Een gehele dag of dagdeel vol strijd, beleving en inzet die bijdraagt aan de ontwikkeling van bijvoorbeeld
het managementteam of het hele bedrijf. Ook is dit toernooi uitermate geschikt als onderdeel van een
teambuildingactiviteit of als activiteit met al uw zakelijke partners. Leiderschap en pro-activiteit staan
centraal. Welk individu staat er op en versterkt de kracht van het team? Het toernooi kan zowel in de zaal
als op het veld plaatsvinden, waarbij ook een combinatie mogelijk is!

DOELSTELLING
Speel met je collega’s of relaties een geheel verzorgd toernooi op de KNVB Campus, waarin het competitieelement wordt afgewisseld met een hoog FUN-gehalte.

CAPACITEIT
50 tot 150 deelnemers

RANKING
•
•
•
•
•
•

Intensiteit
Technisch
Tactisch
Teambuilding
Beleving
Flexibiliteit

KNVB.NL /CAMPUS
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INCLUSIEF
•
•
•
•
•
•
•
•

KNVB gediplomeerde trainers/begeleiders
KNVB gediplomeerde scheidsrechters
Hoogwaardig professioneel materiaal
Gebruikmaken van de faciliteiten, accommodaties en velden van de KNVB Campus
Uniek aandenken aan de sportieve dag
Unieke prijzen voor de winnaars
Professionele programmaboekjes
Toernooi app

PRIJSSTELLING
50-96 deelnemers
96> deelnemers

€ 65,00 p.p. incl. BTW
€ 55,00 p.p. incl. BTW

PROGRAMMA OPZET
10 min		

De voorbespreking
Je wordt samen met je collega’s ontvangen in het schitterende KNVB Campus Trainingscentrum.
Tijdens de ontvangst is het mogelijk om een welkomstwoord te richten aan de deelnemers
en de regels van het toernooi nogmaals duidelijk over te brengen. Het is ook mogelijk
om de loting voor het toernooi te verrichten voor er gestart kan worden. Na de
ontvangst staan de KNVB trainers klaar om de deelnemers mee te nemen naar het
veld en de kleedkamers. Zodra iedereen is omgekleed, gaat het toernooi beginnen.

10 min		

De aftrap
We beginnen met een goede warming-up met alle deelnemers. De warming-up is een
echte voetbal warming-up waarbij de intensiteit wordt afgestemd op ieders niveau.
Na de warming-up volgt nog een teamfoto om vervolgens te starten met het toernooi.

120 min		

Het toernooi
Het toernooi wordt gespeeld op het kunstgrasveld van de KNVB. De wedstrijden duren
gemiddeld 12 minuten en er kan gespeeld worden op kwart of halve velden afhankelijk
van de opzet van het toernooi. Na de poulefase worden de finales afgewerkt. Wie mag
zich aan het eind van de dag toernooiwinnaar noemen? Alle wedstrijden worden gefloten
door KNVB scheidsrechters. Er is een mogelijkheid om zelfs Eredivisie scheidsrechters
de wedstrijden te laten fluiten.

10 min		

De prijsuitreiking
Welk team weet de uiteindelijke beker mee naar huis te nemen? De winnaars
krijgen een prijsuitreiking in stijl met muziek en champagne.

KNVB.NL /CAMPUS
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SIDE EVENTS
Gatendoek
Op het gatendoek kan elk team zoveel mogelijk punten bij elkaar schieten. Dit onderdeel kan per team,
op tijd maar ook per individu worden ingericht. Kies je voor veiligheid door in de lage gaten te schieten of
neem je vol risico om een bal in de kruising te schieten?
Smart Goals
SmartGoals is een interactieve trainingsmethode die werkt met lichtsignalen. De opgelichte SmartGoals
vormen het doelwit. Ren, dribbel of schiet je door een opgelichte SmartGoal dan verspringt het licht
naar een andere SmartGoal. Hierdoor train je zaken als kijkgedrag, handelingssnelheid, wendbaarheid,
overzicht en teamspel in steeds veranderende wedstrijdsituaties. Plezier en uitdaging zijn gegarandeerd
voor elk niveau.
Snelheidsmeter
Johan Neeskens en Ronald Koeman waren de Nederlanders met het hardste schot ooit. Laat de snelheid
meten van de schoten op de goal. Wie weet het record van de huidige internationals te evenaren of wellicht
te verbeteren?
Penalty shoot-out
Wie heeft zijn zenuwen het best onder controle en weet de keeper vanaf de 11-meter-stip te passeren?
De penalty is een berucht onderdeel uit het voetbalspel waarbij stress, techniek en een gezonde dosis
geluk van invloed kunnen zijn op het eindresultaat.
Foottennis
De titel verklapt al een beetje het spel. Welk team is behendig, kan goed samenwerken en zo de overwinning
over de streep trekken? Foottennis is een combinatie van footvolley, tennis en voetbal. Probeer de bal zo
scherp mogelijk over het net te spelen en je tegenstander uit te schakelen.

VOOR DE TEAMS VAN MORGEN
www.knvb.nl/campus
0343 491 424
KNVB.NL /CAMPUS
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FUN PARCOURS
De perfecte teambuilding clinic

OMSCHRIJVING
Het FUN parcours bestaat uit meerdere FUN gerelateerde onderdelen voor voetballers én niet-voetballers.
Het Fun Parcours kan zowel als team als individueel 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 voetbal gerelateerde onderdelen
in een competitieve maar ontspannen sfeer. De verplichte teambuilding clinic!

RANKING
•
•
•
•
•
•

Intensiteit
Technisch
Tactisch
Teambuilding
Beleving
Flexibiliteit

CAPACITEIT
20 tot 96 deelnemers, vanaf 96 deelnemers is het maatwerk.

INCLUSIEF
•
•

KNVB gediplomeerde trainers/begeleiders
Hoogwaardig professioneel trainingsmateriaal

•
•
•
•
•

Gebruikmaken van de faciliteiten, accommodaties en velden van de KNVB Campus
Bijzonder aandenken van de sportieve dag
Unieke voetbalonderdelen met een innovatief karakter
Prijzen voor de winnaars
Digitale teamfoto

KNVB.NL /CAMPUS
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PROGRAMMA OPZET
10 min Voorbespreking
Je wordt samen met je collega’s ontvangen in het schitterende KNVB Campus Trainingscentrum.
Na de ontvangst staan de KNVB trainers klaar om deelnemers mee te nemen naar het veld
en de kleedkamers. Zodra iedereen omgekleed is start de clinic.
10 min De aftrap
Uiteraard beginnen we aan een goede warming-up met alle deelnemers. Dit gaat onder
de fanatieke leiding van de KNVB trainers. De intensiteit wordt aangepast aan uw wensen.
Bij deze clinic staat samenwerking en plezier voorop, dus komt dit ook naar voren in de warmingup. Na de warming-up nog even snel een teamfoto om vervolgens te starten met het parcours.
60 min De wedstrijd
Tijdens het Funparcours gaan de deelnemers in groepen langs verschillende onderdelen. Om de
12 minuten wisselt men van onderdeel. Afhankelijk van de exact gewenste speeltijd wordt het
aantal onderdelen bepaald. De onderdelen zijn laagdrempelig van aard en voornamelijk gericht
op samenwerking en plezier. Indien gewenst is het mogelijk een pauze in te lassen voor een
verfrissende energybreak.
5 min

De analyse
Uiteraard wordt er na afloop geanalyseerd. Wie kon er het hardste schieten, wie scoorde de
meeste goals en welk team wist uit te blinken in samenwerken? De hoofdtrainer zal met de
analyse het team fun parcours afsluiten en indien gewenst de prijsuitreiking verzorgen.

PRIJSSTELLING
20-36 deelnemers
36-48 deelnemers
48-96 deelnemers
96 > deelnemers

€ 60,00 p.p. incl. BTW		
€ 50,00 p.p. incl. BTW		
€ 40,00 p.p. incl. BTW
Op aanvraag

VOOR DE TEAMS VAN MORGEN
www.knvb.nl/campus
0343 491 424

KNVB.NL /CAMPUS
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PROGRAMMA ONDERDELEN
Zuiver plaatsen
Probeer met het team een aantal ballen zo zuiver mogelijk te schieten. Er staat een aantal doeltjes opgesteld
en de bedoeling is om door middel van een ‘stiftje’ zo snel mogelijk in alle goals te scoren. Welk team is
het snelst klaar?
Foottennis
De titel verklapt al een beetje het spel. Welk team is behendig, kan goed samenwerken en zo de overwinning
over de streep trekken? Foottennis is een combinatie van footvolley, tennis en voetbal. Probeer de bal zo
scherp mogelijk over het net te spelen en je tegenstander uit te schakelen.
Penalty shoot-out
Wie heeft zijn zenuwen het best onder controle en weet de keeper vanaf de 11-meter-stip te passeren?
De penalty is een berucht onderdeel uit het voetbalspel waarbij stress, techniek en een gezonde dosis geluk
van invloed kunnen zijn op het eindresultaat.
Voetbaldarts
Ben jij de perfecte combinatie van Michael van Gerwen en Memphis? Dan is dit spel gemaakt voor jou.
De deelnemers moeten met drie schoten op een groot opblaasbaar dartbord zoveel mogelijk punten voor
het team bij elkaar zien te schieten.
Inzichtoefeningen
Met de inzichtoefeningen gaan de deelnemers elkaar coachen naar de finish. Hoe reageert een deelnemer
op coaching van een collega? Een simpele dribbeloefening kan voor problemen zorgen, maar tegelijkertijd
ook voor hilariteit.
Snelheidsmeter
Johan Neeskens en Ronald Koeman waren de internationals met het hardste schot ooit. Laat de snelheid
meten van de schoten op de goal. Wie weet het record van de huidige internationals te evenaren of wellicht
te verbeteren?
1 tegen 1
Arjen Robben dribbelde ooit op Casillas af en besloot te schieten. Echter is het ook mogelijk om je directe
tegenstander uit te spelen met een dubbele schaar of een andere schijnbeweging. In de oefening 1 tegen 1
ben je op jezelf aangewezen om resultaat te behalen. Verzaak niet want dan kunnen het wel eens dubbele
cijfers worden.
Gatendoek
Op het KNVB Campus Gatendoek kan je zoveel mogelijk punten bij elkaar schieten met je team. Dit
onderdeel kan je doen op tijd, maar ook per individu. Kiest de deelnemer voor veiligheid door in de lage
gaten te schieten of neemt de deelnemer vol risico om een bal in de kruising te schieten?
Smart Goals
SmartGoals is een interactieve trainingsmethode die werkt met lichtsignalen. De opgelichte SmartGoals
vormen het doelwit. Ren, dribbel of schiet je door een opgelichte SmartGoal dan verspringt het licht naar een
andere SmartGoal. Hierdoor train je zaken als kijkgedrag, handelingssnelheid, wendbaarheid, overzicht en
teamspel in steeds veranderende wedstrijdsituaties. Plezier en uitdaging zijn gegarandeerd voor elk niveau.

KNVB.NL /CAMPUS
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KNVB CAMPUS FOODCLINIC
Vitaler en energieker door de werkdag gaan

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 evaren van een werkdag of leuke trucs voor op de werkvloer. U kunt kiezen uit een
lunchclinic of een dinerclinic. De buffetten zijn tot stand gekomen in samenwerking met de bondsartsen
van Oranje en de afdeling diëtiek van Hogeschool Arnhem en Nijmengen.

DOELSTELLING
Kennis opdoen over onderhoud, opbouw, herstel en energie-opwekkende gerechten.

RANKING
•
•
•
•
•
•

Intentsiteit
Technisch
Tactisch
Teambuilding
Beleving
Flexibiliteit

UNIEK
•
•
•

Wetenschappelijk aangetoonde gezonde voeding
Eenvoudig te combineren met een actieve clinic
Ervaren wat de Oranje internationals eten en wat daarbij komt kijken

CAPACITEIT
10 tot 25 deelnemers

KNVB.NL /CAMPUS
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FOODCLINIC IS INCLUSIEF
•
•
•

KNVB Campus schort
Menu’s met uitwerking
Teamfoto en actiefoto’s

PROGRAMMA OPZET
10 min		

5 min		
60 min		
5 min		
15 min		

De voorbespreking
Ontvangst in het KNVB Campus Trainingscentrum
Kennismaking met KNVB-begeleiders en verkrijgen van informatie
Gezamenlijk richting KNVB Voetbal Medisch Centrum
Omkleden
De aftrap
Teamfoto
De training
De nabespreking
Evaluatie en conclusies (m.b.t. doelstellingen)
Douchen + omkleden

PRIJSSTELLING
Prijs op aanvraag en op basis van beschikbaarheid

VOOR DE TEAMS VAN MORGEN
www.knvb.nl/campus
0343 491 424
KNVB.NL /CAMPUS
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KNVB CAMPUS ORANJE PILATES
Lichaam versterken, versoepelen en ontspannen

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 je een uur lang het maximale uit jezelf haalt. Met de spinningfietsen van de KNVB
beleef je bovendien live jouw resultaten op een groot scherm.

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

CAPACITEIT
•

12 deelnemers

RANKING
•
•
•
•
•
•

Intentsiteit
Technisch
Tactisch
Teambuilding
Beleving
Flexibiliteit

UNIEK
•
•
•

Trainers en begeleiders vanuit de KNVB Academie
Trainen in het officiële Voetbal Medisch Centrum, waar ook Oranje selecties 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 van de sportieve dag en prijzen voor de winnaars
Digitale teamfoto

PROGRAMMA OPZET
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

COMBINEREN MET ANDERE CLINIC
De Oranje Spinning clinic kan eenvoudig gecombineerd worden met een andere bestaande clinic.
Denk hierbij aan spinning of een voetbaltechnische training, om zowel de voetballende als de nietvoetballende werknemers een leuke clinic aan te bieden.

PRIJSSTELLING
•
•

12 deelnemers			
12> deelnemers			

€ 60,00 p.p. incl. BTW*
Maatwerk op aanvraag

*Minimale afname 12 deelnemers

VOOR DE TEAMS VAN MORGEN
www.knvb.nl/campus
0343 491 424

KNVB CAMPUS ORANJE SPINNING
Favoriet van onze internationals!

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 je een uur lang het maximale uit jezelf haalt. Met allernieuwste spinningfietsen
van de KNVB, beleef je bovendien live jouw resultaten op een groot scherm.

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

CAPACITEIT
•

12 deelnemers

RANKING
•
•
•
•
•
•

Intentsiteit
Technisch
Tactisch
Teambuilding
Beleving
Flexibiliteit

UNIEK
•
•
•

Trainers en begeleiders vanuit de KNVB Academie
Trainen in het officiële venieuwde Voetbal Medisch Centrum, waar ook Oranje selecties trainen
De nieuwste technieken: live meekijken naar je statistieken op de spinningfiets (snelheid, Kcal etc.)

KNVB.NL /CAMPUS
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ORANJE SPINNING IS INCLUSIEF
•
•
•
•

Professionele gediplomeerde spinningdocent
Zaalhuur en twee kleedkamers
Uniek aandenken van de sportieve dag en prijzen voor de winnaars
Digitale teamfoto

PROGRAMMA OPZET
10 min		

5 min		
60 min		
5 min		
15 min		

De voorbespreking
Ontvangst in het KNVB Campus Trainingscentrum
Kennismaking met KNVB-begeleiders en verkrijgen van informatie
Gezamenlijk richting KNVB Voetbal Medisch Centrum
Omkleden
De aftrap
Teamfoto
De training
De nabespreking
Evaluatie en conclusies (m.b.t. doelstellingen)
Douchen + omkleden

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

PRIJSSTELLING
•
•

12 deelnemers
12> deelnemers

€ 60,00 p.p. incl. BTW*
Maatwerk op aanvraag

*Minimale afname 12 deelnemers

VOOR DE TEAMS VAN MORGEN
www.knvb.nl/campus
0343 491 424
KNVB.NL /CAMPUS
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OUDER-KIND-EVENT
Unieke familiebeleving voor uw relaties

OMSCHRIJVING
Wat een uniek moment, samen met je zoon of dochter het veld betreden waar Oranje ook traint. Het kan
tijdens het ouder-kind event op de KNVB Campus. Een familie dag waarbij iedereen de Oranje beleving
mee krijgt. Samen scoren in het doel waar Virgil van Dijk zijn trainingsdoelpunten maakt. Sprinten op het
veld waar Memphis zijn sprintjes trekt en je kind coachen als Ronald Koeman of Sarina Wiegman.
Tijdens het ouder-kind event staan er toffe voetbalonderdelen uit op het veld en uiteraard krijgt iedereen
een ontvangst als een echte international. Iedereen zal met een lach van het veld afkomen. Ook zie je alle
onderdelen zoals de Wall of Fame, de beeldentuin en de VAR.

CAPACITEIT
50 tot 200 deelnemers

RANKING
•
•
•
•
•
•

Intentsiteit
Technisch
Tactisch
Teambuilding
Belevinging
Flexibiliteit

DOELSTELLING
Een geweldige Oranje voetbaldag beleven op de KNVB Campus met partners, relaties, collega’s en hun
kinderen
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PRIJSSTELLING
<96 deelnemers
>96 deelnemers

€ 65,00 p.p. incl. BTW
€ 55,00 p.p. incl. BTW

PROGRAMMA OPZET

De indeling en lengte van het programma zijn flexibel en kan volledig op maat worden samengesteld. Onze
ervaring heeft geleid tot het volgende basisprogrmma:
15-60 min

De voorbespreking
Bij aankomst wanen de deelnemers zich als een echte international. Ze
verzamelen namelijk in het trainingscentrum, daar waar de Oranje
spelers zich ook melden. Hier kan er gekozen worden om een lekkere
lunch klaar te zetten of de deelnemers te voorzien van een welkomstdrankje.
Het welkomstwoord wordt gehouden voor de tribune. Na een korte uitleg van
de dag worden de deelnemers meegenomen naar de kleedkamers van Oranje
om zich om te kleden voor de sportieve middag.

20 min			

De warming-up
Het gevoel van de spelerstunnel, de volkslieden en natuurlijk het applaus.
Deelnemers betreden het veld als ware internationals. Een officiële teamfoto
mag niet ontbreken. Vader en kind ervaren een voetbaldag in een echt stadion!

45 - 60 min		

De eerste helft
In groepjes van maximaal 14 personen (zeven kinderen en zeven ouders) 		
krijgen de deelnemers een gaaf programma op zowel het veld als op het terrein
voorgeschoteld. Naast dat het natuurlijk uniek is om op de velden van Oranje
te mogen trainen is het natuurlijk ook gaaf om bij de VAR te mogen bezoeken,
op de foto te gaan met Johan Cruijff in de beeldentuin of je favoriete
ex-international te zoeken bij The Wall of Fame.

20 min

Rust
Een kleine break om even op adem te komen van alle inspanningen. Er kan
gekozen worden voor een candybar, maar bijvoorbeeld ook voor een gezonde
snack vanuit het KNVB Campus Foodconcept. In de rust kan er ook
een persconferentie setting gecreëerd worden, zoals de bondscoach ook
zijn persconferenties geeft. Eventueel aanwezige ex-internationals /VIPS kunnen
dan antwoorden geven op de vragen van de deelnemers.

45 - 60 min		

De tweede helft

15 min			

De huldiging
Een geweldige afsluiting op het veld waarbij de deelnemers, zowel ouders als
kids, een unieke herinnering meekrijgen aan deze fantastische middag,
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PROGRAMMA ONDERDELEN
Tijdens het ouder-kind-event hebben we diverse voetbalonderdelen en unieke elementen van de Campus
die verwerkt kunnen worden in de opzet van de dag.
• Smart Goals
• Latje trap
• Foottennis
• Gatendoek
• Footbaldarts
• Snelheidsmeter
• Penalty shoot-out
• Dribbelparcours
• Estafette vormen
• Partijvorm
•

Wall of Fame: ex-internationals

Prijzen
Het Nederlandse voetbal is een aantal mooie prijzen rijk. Wat te denken van de EK’88 beker of de baker van
de Oranje Leeuwinnen op het EK van 2017. Gedurende deze dag op de foto met deze historische prijzen?
Op deze dag kan het!
Beeldentuin
Hier kunnen de ouders hun hart ophalen en mooie voetbalverhalen vertellen aan hun zoon of dochter. In
de beeldentuin staat het Oranje van de Eeuw met standbeelden van o.a. Ruud Gullit, Marco van Basten,
Johan Cruyff en Abe Lenstra.		
Wall of Fame		
In de Wall of Fame zijn de namen verwerkt van alle Ex-Internationals. Van Wesley Sneijder tot Anouk
Hoogendijk. Oranje spelers, Leeuwinnen, alle namen staan erin. Een indrukwekkend kunstwerk vol met
mooie namen en dus mooie verhalen.
VAR
De VAR is niet meer weg te denken uit de Nederlandse competitite. Op de KNVB Campus staat het VAR
centrum waar alle belangrijke beslissingen worden genomen. Hoe uniek is het om hier even naar toe te
mogen en te evenaren hoe het is om een VAR scheidsrechter te zijn. Ook is er de mogelijkheid om uitleg
te krijgen van een bekende Eredivisie scheidsrechter.

KNVB.NL /CAMPUS
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INCLUSIEF
•
•
•
•
•
•

Trainers en begeleiders vanuit de KNVB Academie in officiële KNVB kleding
Voetballen op de officiële KNVB velden, waar ook Oranje selecties trainen
Combinatie van voetbal, fun en competitie
Laagdrempelige activiteiten voor niet-voetballers
Op de foto met EK bekers
Unieke elementen van de Campus bezoeken zoals VAR, de beeldentuin en de Wall of Fame

]OPTIES
We kunnen uw evenement nog unieker maken. Onderstaand een lijst met de mogelijkheden om de beleving
nog mooier en unieker te maken;
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Unieke tenues met eigen logo’s
DJ
Muziekset
Ex-Internationals
Branding rondom veld
Prijzen
Catering
Sporthal
Fotograaf
Videograaf incl aftermovie
Aanwezigheid Dutchy of Kicky
Persconferentie

Op aanvraag
€ 850,00
€ 250,00
Op aanvraag
Op aanvraag
€ 3,00 per medaille / € 30,00 per beker / € 2,00 per certificaat
Op aanvraag
€ 83,00 per uur
€ 1.000,00
€ 2.500,00
€ 250,00
€ 150,00

VOOR DE TEAMS VAN MORGEN
www.knvb.nl/campus
0343 491 424
KNVB.NL /CAMPUS
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RONDLEIDING
Ontdek de middenstip van Nederland

OMSCHRIJVING
Een rondleiding over de KNVB Campus is een kijkje achter de schermen bij het hart van het Nederlandse
voetbal en het huis van Oranje. De KNVB Campus is de plek waar de nationale Oranje selecties trainen
en waar trainers worden opgeleid, scheidsrechters werken aan hun arbitrage en bestuurders elkaar
ontmoeten. Het is ook de plek waar de voetballers van ons land kunnen revalideren.
Tijdens de rondleiding kom je meer te weten over dit topvoetbal centrum en zie je waar internationals
trainen, eten en slapen wanneer zij worden opgeroepen voor Oranje. Begeleid door onze gidsen die
alles weten over het terrein en haar geschiedenis, bezoek je de verschillende faciliteiten waar spelers,
scheidsrechters en trainers gebruik van maken om tot de beste prestaties te komen.

RANKING
•
•
•
•
•
•

Intentsiteit
Technisch
Tactisch
Teambuilding
Beleving
Flexibiliteit

DOELSTELLING
Kom meer te weten over de KNVB Campus en de KNVB. Geniet tevens van een gezonde wandeling door
dit stukje voetbal-natuur.
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INFORMATIE
•
•
•
•

Rondleidingen worden gegeven in het Nederlands
Minimaal 15 en maximaal 25 personen per gids
De rondleiding duurt 45 tot 60 minuten
€ 12,50 p.p. incl. BTW

BEZIENSWAARDIGHEDEN
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Trainingscentrum met Oranjeplein
Teamhotel
Voetbalmedisch centrum
Voetbalvelden van Oranje
Rinus Michels dug-out
Kleedkamers
ARAG-KNVB Replay Center (VAR)
Beeldentuin
Wall of Fame
Bondsbureau

*Alle faciliteiten op de KNVB Campus zijn dagelijks in gebruik, daardoor kunnen wij de toegang tot bovenstaande faciliteiten niet garanderen.

VOOR DE TEAMS VAN MORGEN
www.knvb.nl/campus
0343 491 424
KNVB.NL /CAMPUS
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KNVB CAMPUS TABLETGAME
Ontdek de KNVB Campus

OMSCHRIJVING
Een vernieuwde innovatieve game op de sportiefste locatie van Nederland; De KNVB Campus.
Speel deze game met, maar vooral tegen elkaar. Zoek op de KNVB Campus naar verschillende spots,
beantwoord vragen en scoor punten. Het team met de meeste punten wint deze verslavende game. De
KNVB Campus Game is volledig interactief. Ieder team ontvangt een eigen tablet met KNVB game app.
Op de interactieve kaart van de KNVB Campus vindt men verschillende opdrachten. Ga als team aan de
slag met historische feiten, video analyses en bezoek de VAR ruimte. Met behulp van de Tablet Game
verken je op innovatieve wijze de KNVB Campus en test je jouw kennis over de KNVB en Oranje.

DOELSTELLING
Voltooi alle opdrachten, beantwoord alle vragen goed en kroon jezelf tot winnaar van de KNVB Campus
Tablet Game.

RANKING
•
•
•
•
•
•

Intentsiteit
Technisch
Tactisch
Teambuilding
Beleving
Flexibiliteit

CAPACITEIT
•

12 - 96 deelnemers
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UNIEK
•
•
•

Ontdek op een interactieve manier de KNVB Campus
Bezoek de VAR-ruimte
Bekijk de velden waar onze nationale selecties op trainen

TABLET GAME IS INCLUSIEF
•
•

Gebruik tablets en KNVB game app
Alle resultaten en gemaakte content worden na afloop van de Tablet Game verstuurd naar de
opdrachtgever

PROGRAMMA OPZET
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 tot nu toe geleid tot het volgende programma.
10 min		

5 min		
60 min		
5 min		

De voorbespreking
Ontvangst in het KNVB Campus Trainingscentrum
Kennismaking met KNVB-begeleiders en verkrijgen van informatie
Uitdelen van de tablets
De aftrap
De Tablet Game
De nabespreking
Evaluatie en conclusies

COMBINEREN MET ANDERE CLINIC
De Tablet Game 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.

PRIJSSTELLING
•
•
•
•

12 - 24 deelnemers
25- 50 deelnemers
50 - 96 deelnemers
96> deelnemers

€ 27,50 p.p. incl. BTW, excl. begeleider*
€ 25,00 p.p. incl. BTW, excl. begeleider
€ 22,50 p.p. incl. BTW, incl. 1 begeleider
€ 20,00 p.p. incl. BTW, incl. 1 begeleider

*Minimale afname 12 deelnemers

VOOR DE TEAMS VAN MORGEN
www.knvb.nl/campus
0343 491 424
KNVB.NL /CAMPUS
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VAR EXPERIENCE
Innoveren in voetbal

OMSCHRIJVING
De Video Assistant Referee, oftewel de VAR, is na het intrede in 2018 nu al niet meer weg te denken uit
de Nederlandse Eredivisie. De VAR is een scheidrechter die buiten het veld de arbitrage op het veld kan
ondersteunen in het nemen van beslissingen tijdens de wedstrijd. Maar, hoe werkt dit nu eigenlijk?
Tijdens de VAR- experience stap je binnen in het ARAG KNVB Replay Center. Het domein van de
videoscheidsrechters. Hier worden wekelijks wedstrijden in de Eredivisie gevolgd.

CAPACITEIT
Maximaal 25 deelnemers per sessie.

RANKING
•
•
•
•
•
•

Intentsiteit
Technisch
Tactisch
Teambuilding
Belevinging
Flexibiliteit

DOELSTELLING
Alles te weten komen over de video-arbitrage en innovatie in het Nederlandse voetbal.

KNVB.NL /CAMPUS
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PROGRAMMA OPZET
10 min			

De ontvangst
Verzamelen in het KNVB Campus Trainingscentrum.
Gezamelijk te voet richting #11.

15 min			

De voorbespreking
Ontvangst in #11. Presentatie over innovatie in het voetbal.
De rol van #11 en lopende projecten.

10 min			

De aftrap
Uitleg over het ARAG KNVB Replay Center en werking van de VAR.

20 min			

De wedstrijd
Kruip zelf achter het scherm en beoordeel een aantal situaties op beeld.

5 min			

De nabespreking
Evaluatie en mogelijkheid om nog vragen te stellen en foto’s te nemen.

PRIJSSTELLING
1.500,- per sessie van 60 minuten.

UITBREIDING
Dit programma is uit te breiden naar 90 minuten met de inzet van een scheidsrechter die actief is in het
betaald voetbal en ervaring heeft als videoscheidsrechter. Hij of zij zal de onderdelen aftrap en wedstrijd
uitgebreid begeleiden met praktijkvoorbeelden en ervaringen uit het verleden.

VOOR DE TEAMS VAN MORGEN
www.knvb.nl/campus
0343 491 424
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
TESSA HOEKEMA
info@knvbcampus.nl
T: 0343 491 424
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