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De KNVB Campus moet als inno-
vatiecentrum gaan functioneren 
waar de voetbalsport zich verder 

kan ontwikkelen met de focus op jong ta-
lent: voor de teams van morgen. Om dat 
te kunnen bewerkstelligen, komen in de 
nieuwe gebouwen en op de sportvelden 
van de KNVB Campus spelers, trainers, 
wetenschappers en het bedrijfsleven bij 
elkaar. Daarbij kunnen ze gebruik maken 
van de sportvelden, het Sportmedisch 
centrum waar trainingen, tests en behan-
delingen plaatsvinden en het Teamhotel 
speciaal voor elftallen met 21 kamers en 
een gezamenlijke woonkamer. Daarnaast 
zullen hier de business events en KNVB 

evenementen rondom de voetbalsport 
gaan plaatsvinden en is er ruimte voor de 
KNVB Voetbalkampen waar kinderen hun 
spel, techniek, tactiek en balbehendigheid 
kunnen verbeteren en samen lekker kun-
nen voetballen.

ZAKELIJKE MOGELIJKHEDEN
Naast prof- en amateurvoetballers zijn ook 
bedrijven van harte welkom op de KNVB 
Campus. Tussen het bedrijfsleven en top-
sport zijn namelijk diverse parallellen te 
leggen. Zo moeten ook de mensen binnen 
het bedrijfsleven voortdurend een toppres-
tatie leveren. Juist omdat de hele campus 
is gericht op teamprestaties, is het voor 

(non)profit organisaties de ideale omge-
ving om prestaties te leveren en elkaar te 
inspireren. 
In het Trainingscentrum is ruimte voor 
grote en kleine bijeenkomsten. Zo zijn 
er acht vergaderzalen, waaronder de 
bestuurskamer van de KNVB. Grotere 

evenementen kunnen plaatsvinden in de 
ruime centrale hal met de grote tribu-
netrap, die onderdeel uitmaakt van het 
Oranjeplein. Lunches, diners en borrels 
kunnen uiteraard worden verzorgd. Na of 
tijdens een zakelijke bijeenkomsten kun-
nen gasten kiezen voor Oranje Modules op 
de KNVB Campus; van voetbal- en hard-
loopclinics tot vitaliteitstesten en kook-
workshops. Daarnaast is het Teamhotel 
exclusief af te huren voor bijvoorbeeld 
een teamsessie met managementteams. 
Kortom, iedereen is welkom op de KNVB 
Campus.

www.knvb.nl/campus
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KNVB Campus: 
Voor de teams 
van morgen

M E E T I N G  U T R ECH T

Op het terrein van de KNVB in Zeist wordt op dit moment druk 
gebouwd aan de KNVB Campus. Op deze campus komen moderne 
trainingsfaciliteiten en sportvelden, het Bondsbureau, het Sportmedisch 
Centrum, het Teamhotel en het Trainingscentrum bij elkaar. Per 1 
september 2016 kunnen hier echter niet alleen amateur- en profvoetballers 
terecht, maar ook bedrijven die in een sportieve, inspirerende omgeving 
willen samenkomen voor een zakelijke bijeenkomst.

“Naast prof- en amateurvoetballers 
zijn ook bedrijven van harte 
welkom op de KNVB Campus. 
Tussen het bedrijfsleven en 
topsport zijn namelijk diverse 
parallellen te leggen.”
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