
 

 

 

 

  

Zeist, april 2014  

 

 

Beste Kampioen,  

 

Van harte gefeliciteerd met het kampioenschap dat jouw team heeft behaald! Voor een voetballer zijn weinig zaken 

zo indrukwekkend als het winnen van een titel. Een kampioenschap is iets moois op het moment zelf, maar het is 

ook iets waar je jaren later nog met plezier aan terugdenkt. De KNVB geeft daarom ook dit jaar een extra dimensie 

aan de succesvolle prestaties van teams uit het hele land. Ik heb het over de actie Kampioenen ontmoeten 

Kampioenen.  

 

Als beloning voor de titel kun jij samen met je team tegen gereduceerd tarief de wedstrijd om de Johan Cruijff 

Schaal bijwonen. Vorig jaar zaten tijdens het duel om de Johan Cruijff Schaal ruim 13.000 spelers van 

kampioensteams in de Amsterdam ArenA.  

 

Zondag 3 augustus 2014 is het weer zover. Dan spelen in de Amsterdam ArenA de kampioen van de Eredivisie en 

de winnaar van de KNVB beker tegen elkaar.  

 

Als kampioen mag je de speciale dag in de Amsterdam ArenA niet missen. Daarom heeft de KNVB extra 

voordelige toegangskaarten klaarliggen. Je vraagt ze aan door het bijgesloten inschrijfformulier in te vullen en op te 

sturen per post of e-mail. Tevens is het mogelijk om je team online in te schrijven, klik hier.  

 

Hopelijk zien we elkaar bij het duel om de Johan Cruijff Schaal! 

 

Met vriendelijke groet, Koninklijke Nederlandse Voetbalbond  

 

 
J.A. Spierings 

 

directeur amateurvoetbal a.i.  

  

 

 

https://response.questback.com/knvbacademie/kok2014/


 
Inschrijfformulier  'Kampioenen ontmoeten Kampioenen' 
 

Amsterdam ArenA, zondag 3 augustus 2014 

 

Inschrijfformulier  

 

Ja, wij willen als kampioen ook graag deelnemen aan 'Kampioenen ontmoeten Kampioenen' en op zondag 3 augustus 

de wedstrijd om de Johan Cruijff schaal bij wonen (aftrap 18.00 uur). 

 

 

De spelregels: 

1. Voor deze actie is een gelimiteerd aantal kaarten gereserveerd. OP=OP! 

2. De aanvraag is pas definitief als u hierover bevestiging heeft ontvangen van uw district. De bevestiging die u 

ontvangt na het digitaal inschrijven, is slechts een bevestiging dat uw inschrijving bij ons binnen is gekomen.  

3. Deze aanbieding geldt tot en met vrijdag 6 juni 2014. Daarna kan een club nog in aanmerking komen voor 

een plaats op de wachtlijst. 

4. De prijs bedraagt voor kampioensteams € 10,- per kaart per persoon.  

5. Per boeking wordt per club een eenmalig bedrag van € 3,50 voor administratie- en portokosten in rekening 

gebracht. 

6. De groep bestaat uit minimaal 10 personen inclusief begeleiders. 

7. Maximaal één inschrijving per kampioensteam. 

8. Indien u met meer dan één kampioensteam van uw club bij elkaar wilt zitten; gelieve dit aan te geven in het 

opmerkingenveld. 

9. Ingediende aanvragen kunnen niet worden gewijzigd. 

10. Begin juli worden de kaarten toegezonden. 

11. De factuur wordt in rekening-courant met uw club verrekend. 

12. Aanvragen voor kaarten worden op volgorde van binnenkomst behandeld. 

 

Vereniging               Verenigingsnummer             Kampioensteam      

    

Plaats     District          

 

Contactpersoon    Telefoon      E-mail     

 

Ontvangstadres factuur en kaarten           

 

Postcode    Plaats          

 

Aantal kaarten  

 

 

 

 

 

Plaats        Datum       

 

 

 

 

 

Handtekening 


