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De KNVB Campus heeft topsportfaciliteiten 
voor de begeleiding van talent en teams in 
de voetbalwereld en het bedrijfsleven. Of je 

nu komt voor een voetbaltrainingskamp, business 
event, vergadering, congres, voetbalclinic of evene-
ment van 50 tot 5.000 personen; de KNVB Campus is 
voor iedereen. Met de expertise en faciliteiten van het 
topvoetbal. 

LEUK EN LEERZAAM
Een bezoek aan de KNVB Campus is leuk en leerzaam 
tegelijk. Het is een uitstekende locatie voor vergade-
ringen en business events, maar biedt ook mogelijk-
heden voor trainingen en ontspanning. Kennis en 

“Iedereen 
is welkom 
op de KNVB 
Campus”

M E E T I N G  TO PLO C AT I E

De gloednieuwe KNVB Campus is dé plek waar onze 
nationale selecties trainen en waar trainers worden opgeleid, 
scheidsrechters werken aan de arbitrage en waar de voetballers 
van ons land kunnen revalideren. Maar de KNVB Campus 
is meer dan het hart van het Nederlandse voetbal! Het is 
ook een plek waar het bedrijfsleven in een inspirerende 
topsportomgeving kan vergaderen, waar je aan teambuilding 
kunt doen, waar je clinics kunt volgen en waar je kunt eten, 
drinken en overnachten. De KNVB Campus is de ultieme plek 
voor de teams van morgen!
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inspiratie in een topsportomgeving. 
Om dit te ervaren is er voor iedereen 
een passend. Wat dacht u van overleg 
in de ‘kleedkamer van Oranje’? Of 
een vergadering in de bestuurskamer 
van de KNVB? Elk arrangement is 
uit te breiden met een spreker, KNVB 
Campus Clinic, borrel of feest.

CAMPUS CLINICS
Het onderscheidende van de KNVB 
Campus zijn de KNVB Campus 
Clinics. Het geeft het vergaderen met 

uw bedrijf een gloednieuwe dimen-
sie. Van alles is mogelijk; van voet-
baltraining tot videoanalyse en van 
gastspreker tot hardloopclinic. Zelfs 
een optreden van een bekende artiest 
behoort tot de mogelijkheden. Boek 
naast een compleet verzorgde vergade-
ring 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.

Het nieuwe team van de KNVB 
Campus staat te trappelen om u 
gastvrij te ontvangen. Op het uitge-
strekte terrein van de KNVB ligt een 
Trainingscentrum, Teamhotel, Voetbal 
Medisch Centrum, gras- en kunstgras-
velden en de Rinus Michels Dug Out. 

Kijk voor meer informatie op www.KNVB.

nl/campus. Voor alle u overige vragen 

en reserveringen kunt u een mail sturen 

naar info@knvbcampus.nl of telefonisch 

contact opnemen: 0343-491424. 
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