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VOORWOORD

Ik kan er niets aan doen. Het overkomt me gewoon. Ik doe het automatisch. 
Iedere ochtend opnieuw… Steeds wanneer ik over de Van Brienenoordbrug 
rijd en naar rechts kijk, trap ik even op de rem. Zo lang mogelijk wil ik genieten 
van de prachtige aanblik van de vier lichtmasten, die trots boven Rotterdam-
Zuid uit torenen. 

Ben ik gek? Sommige mensen die achter mij op de rem moeten trappen, 
zullen menen van wel. Maar gelukkig ben ik lang niet de enige. Op veel, heel 
veel mensen heeft De Kuip dezelfde aantrekkingskracht als op mij. Ook hun 
hart gaat sneller kloppen naarmate ze dichter bij het stadion komen. De Kuip 
ademt voetbal, al vanaf de opening in 1937. Zodra je er binnenloopt, proef je: 
dit is nog altijd het mooiste voetbalstadion van Nederland.

Het maakt De Kuip tot een unieke locatie, ook voor zakelijk succes. De magie 
van het stadion en Feyenoord voel je overal. Bij een beurs of congres in één 
van de zalen van het Maasgebouw. Bij een feest aan de prachtige monu-
mentale Olympiazijde van het stadion. Of bij een diner in de gloednieuwe 
Boardroom die in december 2015 is geopend. Maar zeker ook op plekken in 
De Kuip die dit onderkomen nóg meer onderscheiden van andere evenemen-
tenlocaties. Het heilige grasveld, de mythische spelerstunnel, de kleedkamer 
of de perszaal. Het zijn, zo kan ik u uit eigen ervaring vertellen, plaatsen die u 
nooit meer vergeet.

In deze brochure zetten wij de uitgebreide mogelijkheden van De Kuip  
Meetings & Events helder op een rij. Heeft u daarna nog vragen? Dan staat 
ons Salesteam uiteraard voor u klaar om deze te beantwoorden.

Graag verwelkom ik u binnenkort in De Kuip, dé locatie voor uw zakelijke  
succes.

Met vriendelijke groet,

Mark Koevermans
Commercieel Directeur

‘DE MAGIE VAN DE KUIP 
VOEL JE OVERAL’
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DE KUIP: 
DE TROTS VAN ROTTERDAM
Voetballiefhebbers uit het hele land zijn het over een ding 
eens, De Kuip is het mooiste stadion van Nederland. De Kuip 
is meer dan alleen de thuishaven van Feyenoord. Het is de 
plek waar grote Europese voetbalfinales werden gespeeld en 
waar grootheden als de Rolling Stones, U2 en Michael  
Jackson optredens gaven. De Kuip is een prachtig staaltje 
architectuur en de absolute trots van Rotterdam. 

evenement volledig naar uw wensen aan. 
Het stadion is goed bereikbaar en biedt 
daarnaast gratis parkeermogelijkheden.

Voor teambuildingactiviteiten zijn de 
kleedkamer en het Perscentrum mooie 
locaties. Al kiezen de echte waaghalzen er 
voor om De Kuip te beleven door er van 
te abseilen. Wie De Kuip echt wil ‘voelen’ 
houdt zijn evenement in de zomer op de 
heilige grasmat. Een informatieve rond-
leiding door het stadion kan onderdeel 
zijn van elke evenement. Hoe dan ook, 
een evenement in De Kuip is een evene-
ment om nooit te vergeten. 

De Kuip is dé locatie voor het organiseren 
van evenementen. Beleving en emotie 
zijn de sleutelwoorden als het gaat om de 
organisatie van een evenement. De Kuip 
Meetings & Events biedt een unieke en 
inspirerende omgeving. Het stadion en 
het Maasgebouw bieden samen ruimtes 
in alle soorten en maten.

De naar Feyenoord-helden vernoemde 
zalen in het Maasgebouw zijn geschikt 
voor een vergadering, beurs, congres of 
personeelsfeest. Maar wie op zoek is naar 
meer nostalgie, kiest voor de klassieke 
zalen van de monumentale Olympiazijde 
van het stadion. Alle zalen zijn voorzien 
van gratis wifi en er kan gezorgd worden 
voor catering op maat.  Of u nu met 50 
of 2.500 personen komt, we passen het 

WEETJES

Eerste wedstrijd
Op 27 maart 1937 is het 
zo ver: De Kuip wordt in 
gebruik genomen met een 
vriendschappelijke wedstrijd 
tussen Feyenoord en het 
Belgische Beerschot. De 
uitslag: 5-2. 

Eerste doelpunt
Leen Vente gaat op 27 maart 
1937 de boeken in als eerste 
doelpuntenmaker in De Kuip. 
Dezelfde Leen Vente is op 2 
mei van dat jaar ook de eerste 
die in een interland scoort. 
Door zijn doelpunt wint 
Nederland met 1-0 van België.

Ontstaan bijnaam
De bijnaam “De Kuip” is 
ontstaan toen ontwerper Leen 
van Zandvliet het idee had 
om een stadion te creëren 
in de vorm van een vetpot, 
ook wel “kuip” genoemd. 
Inmiddels is de bijnaam de 
meest gangbare naam voor 
het stadion. 

https://youtu.be/71hSTOitxaQ
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UW FEEST IN 
DE KUIP

Personeelsfeest, bedrijfsjubileum of themafeest

Een personeelsfeest vol verrassingen, een bedrijfsjubileum met live entertainment of 
een compleet aangekleed themafeest, in De Kuip is alles mogelijk! Elk feest wordt naar 
uw eigen wensen ingericht. 

Een feest in De Kuip is een feest:
• in een inspirerende omgeving
• met gezelschappen van 50 tot 2.500 personen
• in de door u gewenste ambiance
• met topentertainment
• vol culinaire hoogstandjes
• gecombineerd met een rondleiding door het stadion
• waar u voor de deur gratis parkeert
• dat door de ideale ligging uitstekend bereikbaar is

‘Het personeel van  
De Kuip regelde extra taxi’s 
voor ons’

THOMAS VOS 
(Navigators 
Studentenvereniging 
Rotterdam)

‘Dit jaar wilden we voor 
ons gala echt een typisch 
Rotterdamse locatie. We 
wilden onze stad promoten 
bij de studenten die niet uit 
Rotterdam komen en De Kuip 
vonden wij de beste plek om 
dat te doen. De locatie aan de 
Olympiazijde was super, we 
kregen zelfs de gelegenheid 
om buiten plaats te nemen 
op de tribunes. Dat leverde 
een unieke sfeer op. Ook het 
eten was erg goed en het 
personeel was ontzettend 
vriendelijk. Dat hebben we 
in het verleden op andere 
locaties wel eens anders 
meegemaakt. Alle studenten 
konden De Kuip goed 
bereiken met het openbaar 
vervoer en na afloop stonden 
de taxi’s klaar om ons weer 
naar het centrum te brengen. 
Het personeel van De Kuip 
heeft daar positief aan 
bijgedragen door extra taxi’s 
te regelen toen er enkele niet 
op kwamen dagen.’

http://www.dekuip.nl/meetings-en-events/evenement-organiseren/uw-feest-in-de-kuip
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‘Onovertroffen beurslocatie’

JAAP ZEEKANT 

(Funds Etcetera Nederland)

‘Sinds 2007 organiseren 
we in De Kuip de Nationale 
Vakdag Fondsenwerving. 
Een evenement met zestig 
stands op de beursvloer, 
veertig ronde tafeldiscussies, 
dertig congrespresentaties 
en ruim 1.500 bezoekers. 
Als beurs- en congreslocatie 
is De Kuip onovertroffen. 
Het Maasgebouw ademt 
voetbal(historie), wat heel veel 
bezoekers als een pluspunt 
ervaren. De schaalbaarheid, 
indelingsmogelijkheden 
en vele ruimten en zalen 
maken het gebouw optimaal 
aanpasbaar aan onze 
(wisselende) wensen. Cruciaal 
voor het succes van onze 
Vakdag is de combinatie van 
beursvloer en aanpalende 
congreszalen, waardoor er 
de hele dag drukte is op de 
beursvloer. De ondersteuning 
door de organisatie is perfect. 
De kernwoorden hierin zijn: 
meedenken, anticiperen, 
oplossend vermogen, 
enthousiasme, support en 
ook nog sympathiek. Kortom: 
de mensen van De Kuip 
zijn professionals die het 
snappen.’

UW BEURS IN 
DE KUIP
Succesvol zaken doen in een stijlvolle omgeving

Netwerken en zaken doen zijn de sleutelwoorden als het gaat om een beurs. U zoekt 
een omgeving die zich daarvoor leent, maar die ook iets extra’s te bieden heeft. Bij De 
Kuip bent u verzekerd van een inspirerende en stijlvolle omgeving en een moderne en 
volledig uitgeruste evenementenlocatie. 

Onze zalen hebben als groot voordeel dat ze naast gebruik los van elkaar ook in com-
binatie met elkaar in te zetten zijn. Hierdoor kunnen er met gemak tot 2.500 bezoekers 
worden ontvangen op de tweede etage van het Maasgebouw. Zo benut u de grootscha-
ligheid van het Maasgebouw, zonder daarbij aan uniformiteit en intimiteit te verliezen. 

Bestaat uw beurs niet alleen uit een ruimte met stands, maar ook uit presentaties of  
lezingen? In De Kuip is een groot aantal zalen beschikbaar die naast de beurszaal 
ingezet kunnen worden. Uw wensen met betrekking tot het evenement en de catering 
worden tot in de puntjes verzorgd. 

Wilt u meer stadionbeleving? Combineer uw beurs met een unieke rondleiding door 
het stadion of met een van de actieve programma’s.

http://www.dekuip.nl/meetings-en-events/evenement-organiseren/uw-beurs
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UW CONGRES IN
DE KUIP
Kennis delen in een inspirerende omgeving

Bij een congres of seminar gaat het vooral om de boodschap van de sprekers. De om-
geving levert een bijdrage aan de totaalbeleving van het evenement. Bij De Kuip bent u 
verzekerd van een inspirerende ambiance, die waarde toevoegt aan uw congres.
 
We bieden zalen in diverse soorten en maten, de ruimtes kunnen aan elkaar worden 
gekoppeld maar ook van elkaar gescheiden worden. Zo ontstaat er altijd een ruimte 
die aansluit bij het aantal gasten wat aanwezig is op het evenement. De stoelopstelling 
bepalen we samen met u. Kiest u bijvoorbeeld een bioscoopopstelling of een caba-
retopstelling, of heeft u iets anders in gedachten? Het is ook mogelijk om ruimtes te 
combineren en bijvoorbeeld een zaal als ontvangstruimte te gebruiken en andere zalen 
voor workshops, lezingen of andere sessies. 

Onze zalen zijn voorzien van alle noodzakelijke technische faciliteiten, zodat de 
sprekers overal goed te zien én te horen zijn. De catering kan volledig voor u verzorgd 
worden, hoe groot- of kleinschalig uw congres ook is. 

Wilt u meer stadionbeleving? Combineer uw congres met een unieke rondleiding door 
het stadion of met een van de actieve programma’s.

‘Flexibiliteit bij indeling van 
de zalen sprak ons erg aan!’

KIM LUCASSEN 
(Heliview)

‘Wat ons met name aansprak, 
is de flexibiliteit waarmee de 
zalen in te delen zijn. Door 
met een aantal wanden te 
schuiven, konden ruimtes 
gemakkelijk groter en kleiner 
gemaakt worden. Ook het 
personeel van De Kuip 
Meetings & Events was erg 
flexibel. In het voortraject 
hadden we nogal eens wat 
wijzigingen in het programma, 
maar daar werd altijd goed 
op ingesprongen en over 
meegedacht. Verder was alles 
was goed verzorgd, zowel de 
aankleding als de lunch en 
borrel. Onze gasten waren 
bovendien erg onder de 
indruk van de ambiance in De 
Kuip. Het zegt genoeg dat ik 
een dag na het evenement al 
een optie nam voor volgend 
jaar.’

http://www.dekuip.nl/meetings-en-events/evenement-organiseren/uw-congres-in-de-kuip
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UW VERGADERING IN 
DE KUIP
Brainstormen of knopen doorhakken?

Wat het doel ook is, De Kuip is de ideale locatie om eens met collega’s buiten de  
kantoormuren te vergaderen. Een andere omgeving kan leiden tot nieuwe inzichten en 
creatieve ideeën die u en uw bedrijf verder helpen. 

Het maakt niet uit hoe groot uw gezelschap is. We hebben zalen van verschillende 
afmetingen, die elk op hun eigen manier uniek zijn. Wat denkt u bijvoorbeeld van 
een vergadering in de Perszaal of de Feyenoord Business Unit? Ook deze ruimtes zijn 
voorzien van alle noodzakelijke technische faciliteiten. De catering kan volledig voor u 
verzorgd worden, hoe groot- of kleinschalig uw vergadering ook is. Van koffie en thee 
tot een uitgebreide lunch in Brasserie De Kuip.

Wilt u meer stadionbeleving? Combineer uw vergadering met een unieke rondleiding 
door het stadion of met een van de actieve programma’s.

‘Zeer inspirerende 
omgeving’

BEN MOONEN 

(Branchevereniging Sport en 
Cultuurtechniek)

‘Als Branchevereniging 
Sport en Cultuurtechniek 
zijn wij altijd op zoek naar 
een locatie met een hoog 
niveau qua dienstverlening 
én een sportieve ambiance. 
Zodoende kwamen wij uit 
bij De Kuip. Wij hebben in 
het Maasgebouw al een 
congres gehouden voor 130 
personen, maar ook toen 
we met 10 mensen moesten 
vergaderen, konden we in 
De Kuip terecht, en wel in 
de Feyenoord Business 
Unit. Door de historische 
foto’s, het feit dat de spelers 
van Feyenoord in deze unit 
hun contracten tekenen 
en natuurlijk het uitzicht 
op het veld is dit een zeer 
inspirerende omgeving 
voor een vergadering. Het 
oog voor detail, zowel qua 
aankleding als qua catering, 
maakte het evenement voor 
ons helemaal af.’

http://www.dekuip.nl/meetings-en-events/evenement-organiseren/uw-vergadering-in-de-kuip
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Capaciteit:

Receptie 600

Diner (sit-down) 400

Diner (buffet) 550

Feest 750

G
oe

de
re

n

G
oederen

Capaciteit:

Receptie 700

Diner (sit-down) 360

Diner (buffet) 600

Feest 850

Capaciteit:

Receptie 1.600

Diner (sit-down)    750

Diner (buffet) 1.200

Feest 2.000

HALVE 2E ETAGE LINKERZIJDE 
MAASGEBOUW

HALVE 2E ETAGE RECHTERZIJDE 
MAASGEBOUW

GEHELE 2E ETAGE 
MAASGEBOUW

1E VERDIEPING MAASGEBOUW

2E VERDIEPING MAASGEBOUW

Boardroom

Coen Moulijn zaal Puck van Heel zaal

Jan Linssen zaal Ernst Happel zaal
Cor Kieboom

zaal

Guus Brox zaal Bas Paauwe zaal

Brasserie De Kuip

ZAALPLATTEGRONDEN
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PERSZAAL

BEGANE GROND OLYMPIAZIJDE

1E VERDIEPING OLYMPIAZIJDE

Perszaal

Stadion zaal

Van Beuningen zaal Van Zandvliet zaal

Olympiahal

Perscafé

ZAALPLATTEGRONDEN

MAASGEBOUW:
Zaalhoogte 3.75 m

Onder verlaagd deel 3.11 m / 2.49 m

Max. kg per m2 400 kg

Goederenlift (lxbxh) 2.40 m x 1.40 m x 2.08 m

Max. kg goederenlift 1.600 kg

OLYMPIAGEBOUW:
Zaalhoogte Van Beuningen zaal 3.15 m

Zaalhoogte Van Zandvliet zaal 2.62 m / 6.25 m

Zaalhoogte Stadion zaal 2.29 m / 2.66 m

Max. kg per m2 400 kg



MEETINGS & EVENTS
DE KUIP 11

ZAALOPSTELLINGEN

BIOSCOOP

CARRÉ

U-VORM

CABARET

SCHOOL

DINER (SIT-DOWN)
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JAN LINSSEN ZAAL

CAPACITEIT:

AFMETINGEN:
9.70 x 41.55 m

Een Feyenoorder die maar liefst 21 seizoenen in het eerste elftal speelde 
verdient een grote zaal. De Jan Linssen zaal is de grootste ruimte in het  
Maasgebouw en ideaal voor de ontvangt van honderden mensen. Met onder 
andere een speciale koffiebar en een foodcounter beschikt u hier over de  
nodige faciliteiten voor een geslaagde aftrap van uw evenement. De langge-
rekte Jan Linssen zaal is samen te trekken met de Puck van Heel zaal en/of de 
Coen Moulijn zaal. Deze zalen kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt voor een 
presentatie of vergadering.

• catering op maat 
• aankleding op maat 
• combineren zalen 
• gratis parkeren voor de deur
• toegankelijk voor invaliden
• gratis wifi

Bioscoop 60

Cabaret 50

Carré 30

School 20

U-vorm 30

Receptie 300

Diner (sit-down) 150

Diner (buffet) 250

Feest 350

http://www.dekuip.nl/meetings-en-events/zalen-en-techniek/jan-linssen-zaal
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De Puck van Heel zaal, vernoemd naar de oud-aanvoerder van Feyenoord en 
Oranje, is voor alle gelegenheden geschikt. De grote ruimte biedt diverse mo-
gelijkheden en met plasmaschermen op strategische locaties is elke presentatie 
of lezing voor iedereen te volgen. De Puck van Heel zaal is samen te trekken 
met de Coen Moulijn zaal en/of de Jan Linssen zaal. Door de aankleding en de 
afbeeldingen op de ramen verliest de zaal echt geen moment zijn intimiteit.

• catering op maat
• aankleding op maat
• combineren zalen
• gratis parkeren voor de deur
• toegankelijk voor invaliden
• gratis wifi

PUCK VAN HEEL ZAAL

CAPACITEIT:

AFMETINGEN:
9.70 x 23.20 m

Bioscoop 210

Cabaret 105

Carré 65

School 60

U-vorm 60

Receptie 200

Diner (sit-down) 150

Diner (buffet) 180

Feest 250

http://www.dekuip.nl/meetings-en-events/zalen-en-techniek/puck-van-heel-zaal
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COEN MOULIJN ZAAL

CAPACITEIT:

AFMETINGEN:
9.70 x 18.23 m

Coen Moulijn is misschien wel de beste speler uit de geschiedenis van  
Feyenoord. Coen Moulijn, die u toelacht vanaf een prachtig schilderij. Hij hield 
van gezelligheid en dat is precies wat deze zaal kenmerkt. De ruimte is geschikt 
voor vergaderingen met kleine gezelschappen, maar kan ook worden gebruikt 
als verlengstuk van de Puck van Heel zaal.

• catering op maat
• aankleding op maat
• combineren zalen
• gratis parkeren voor de deur
• toegankelijk voor invaliden
• gratis wifi

Bioscoop 150

Cabaret 75

Carré 50

School 65

U-vorm 45

Receptie 100

Diner (sit-down) 100

Diner (buffet) 120

Feest 150

http://www.dekuip.nl/meetings-en-events/zalen-en-techniek/coen-moulijn-zaal
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ERNST HAPPEL ZAAL

CAPACITEIT:

Ernst Happel is niet alleen de meest succesvolle trainer uit de Feyenoord-histo-
rie, het was een veelzijdig man. Die veelzijdigheid is ook van toepassing op de 
zaal die naar hem is vernoemd. De Ernst Happel zaal is bij uitstek geschikt voor 
ontvangsten. In combinatie met de Cor Kieboom, Guus Brox en/of Bas Paauwe 
zaal, leent de zaal zich echter ook heel goed voor feesten en partijen. De zaal 
heeft een grote bar en foodcounter, kortom alle benodigde faciliteiten bij de 
hand. 

• catering op maat
• aankleding op maat
• combineren zalen
• gratis parkeren voor de deur
• toegankelijk voor invaliden
• gratis wifi

AFMETINGEN:
9.70 x 23.30 m

Bioscoop -

Cabaret 30

Carré 50

School -

U-vorm 45

Receptie 200

Diner (sit-down) 100

Diner (buffet) 150

Feest 250

GUUS BROX, BAS PAAUWE EN ERNST HAPPEL ZAAL MAXIMALE CAPACITEIT IN BIOSCOOPOPSTELLING
 650

http://www.dekuip.nl/meetings-en-events/zalen-en-techniek/ernst-happel-zaal
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COR KIEBOOM ZAAL

Cor Kieboom nam als voorzitter van Feyenoord niet alleen belangrijke beslis-
singen voor zijn club, maar voor het gehele betaald voetbal. Wilt u ook knopen 
doorhakken met collega’s? Dan is de Cor Kieboom zaal dé locatie voor uw ver-
gadering. Het is een intieme ruimte, inclusief bar en alle benodigde technische 
faciliteiten. Wilt u een groot gezelschap ontvangen, dan is de zaal ook goed te 
gebruiken als verlengstuk van de Ernst Happel zaal. Afhankelijk van uw wen-
sen kan de zaal vergroot of verkleind worden (zie versie 1 en 2). 

• catering op maat
• aankleding op maat
• combineren zalen
• gratis parkeren voor de deur
• toegankelijk voor invaliden
• gratis wifi

CAPACITEIT:

AFMETINGEN:
Versie 1:

9.70 x 11.00 m

Versie 2:

9.70 x 14.75 m

Bioscoop 40 80

Cabaret 30 45

Carré 20 30

School 18 24

U-vorm 20 30

Receptie 60 100

Diner (sit-down) 40 60

Diner (buffet) 50 100

Feest 80 150

V. 1 V. 2

http://www.dekuip.nl/meetings-en-events/zalen-en-techniek/cor-kieboom-zaal
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BAS PAAUWE ZAAL

Bas Paauwe is niet de meest opvallende Feyenoord-speler uit de historie, maar 
belangrijk was hij wel. Dat zelfde geldt voor de Bas Paauwe zaal. Het is een van 
de kleinere zalen, maar met de juiste aankleding kan een intimiteit gecreëerd 
worden die perfect is voor vergaderingen of bijeenkomsten met kleine gezel-
schappen. De Bas Paauwe zaal is uitstekend te gebruiken als verlengstuk van de 
Guux Brox zaal tijdens congressen, beurzen of feesten. 

• catering op maat
• aankleding op maat
• combineren zalen
• gratis parkeren voor de deur
• toegankelijk voor invaliden
• gratis wifi

CAPACITEIT:

AFMETINGEN:
9.70 x 11.00 m

Bioscoop 80

Cabaret 50

Carré 30

School 32

U-vorm 30

Receptie 100

Diner (sit-down) 50

Diner (buffet) 100

Feest 100

GUUS BROX, BAS PAAUWE EN ERNST HAPPEL ZAAL MAXIMALE CAPACITEIT IN BIOSCOOPOPSTELLING
 650

http://www.dekuip.nl/meetings-en-events/zalen-en-techniek/bas-paauwe-zaal
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GUUS BROX ZAAL

De Guus Brox zaal bevindt zich aan de voorkant van het Maasgebouw, met een 
prachtig uitzicht over de Maas en de Van Brienenoordbrug. Deze langgerekte, 
ruime zaal is ideaal voor presentaties, congressen of lezingen. Dankzij de  
plasmaschermen is de spreker voor iedereen in de zaal goed te zien. Stoelop-
stellingen komen hier zowel in de lengte als in de breedte uitstekend tot hun 
recht. De Guus Brox zaal is zeer geschikt als locatie voor uw feesten, in combi-
natie met de Ernst Happel zaal en/of Bas Paauwe zaal. 

• catering op maat
• aankleding op maat
• combineren zalen
• gratis parkeren voor de deur
• toegankelijk voor invaliden
• gratis wifi

CAPACITEIT:

AFMETINGEN:
9.70 x 23.30 m

Bioscoop 210

Cabaret 105

Carré 65

School 60

U-vorm 60

Receptie 300

Diner (sit-down) 150

Diner (buffet) 250

Feest 350

GUUS BROX, BAS PAAUWE EN ERNST HAPPEL ZAAL MAXIMALE CAPACITEIT IN BIOSCOOPOPSTELLING
 650

http://www.dekuip.nl/meetings-en-events/zalen-en-techniek/guus-brox-zaal
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PERSZAAL

U kent het beeld vast wel van tv. De hoofdtrainer van Feyenoord geeft zittend 
achter een tafel met achter hem diverse sponsoruitingen zijn visie op de aanko-
mende of afgelopen wedstrijd. Dit speelt zich af in de Perszaal, die vernoemd 
is naar clubicoon Fred Blankemeijer. Hij was vele jaren werkzaam als perschef 
van Feyenoord. De zaal bevindt zich in het hart van het stadion en is ideaal 
voor een presentatie of vergaderingen. De stoeltjes met het Feyenoord-logo zijn 
voorzien van uitklapbare tafeltjes, waardoor toehoorders er makkelijk kunnen 
meeschrijven. De perszaal is goed te combineren met het naastgelegen Perscafé, 
een ideale ruimte voor ontvangsten. 

• catering op maat
• aankleding op maat
• gratis parkeren voor de deur
• toegankelijk voor invaliden
• gratis wifi

CAPACITEIT:

AFMETINGEN:
12.25 x 14.50 m

Bioscoop 80

Cabaret 40

Carré 28

School 24

U-vorm 24

Receptie -

Diner (sit-down) 60

Diner (buffet) 80

Feest -

http://www.dekuip.nl/meetings-en-events/zalen-en-techniek/fred-blankemeijer-zaal-perszaal
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PERSCAFÉ

Hoge loungetafels, barkrukken en een bar met koude en warme dranken. Het 
Perscafé is de ideale ruimte voor ontvangsten. En perfect te combineren met 
de naastgelegen Perszaal of met de mediaruimte. De ruimte wordt ook vaak 
gebruikt voor communicatie- of mediatrainingen.

• catering op maat
• aankleding op maat
• combineren zalen
• gratis parkeren voor de deur
• toegankelijk voor invaliden
• gratis wifi

CAPACITEIT:
Bioscoop -

Cabaret -

Carré -

School -

U-vorm -

Receptie 40

Diner (sit-down) -

Diner (buffet) 40

Feest 40

http://www.dekuip.nl/meetings-en-events/zalen-en-techniek/perscaf%C3%A9-fred-blankemeijer-zaal
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BOARDROOM

De Boardroom is een exclusieve ruimte waar Feyenoord tijdens wedstrij-
den haar prominente gasten ontvangt, zoals het bestuur van Feyenoord, de 
bezoekende club, Director Seathouders en sponsoren. Naamgever van de 
Boardroom is Gerard Kerkum. Hij speelde tussen 1950 en 1965 voor Feyenoord 
en was voorzitter van de club van 1982 tot 1989. Buiten de wedstrijddagen 
kan de Boardroom gehuurd worden als exclusieve diner- of borrellocatie. 
De Boardroom is stijlvol en stoer ingericht met onder meer chique Chester-
fieldbanken en comfortabele loungestoelen. Of neem plaats aan de robuuste 
12-persoons tafel, of aan de prachtige wijnbar. De ruimte is voorzien van zeven 
televisieschermen en is volledig te verduisteren. 

• nieuwe, exclusieve ruimte
• chique en sfeervolle uitstraling
• geschikt voor diners/recepties
• geschikt als break-out bij een  

groter evenement
• gratis wifi
• geluidsinstallatie
• gratis parkeren

CAPACITEIT:
Bioscoop 60

Cabaret 49

Carré 34

School 28

U-vorm 30

Receptie 225

Diner (sit-down) 150

Diner (buffet) 150

Feest 225

http://www.dekuip.nl/meetings-en-events/zalen-en-techniek/boardroom
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BRASSERIE DE KUIP

Even een drankje nuttigen of een zakelijke lunch met relaties? Brasserie De 
Kuip is de ideale locatie. Op de eerste verdieping van het Maasgebouw kunt u 
terecht voor een koffie, lunch, diner of een borrel. De brasserie is perfect in te 
zetten bij een congres, vergadering of een ander evenement. 

Luxe broodjes, bitterballen, heerlijke vis- of vleesgerechten of een warm buffet: 
het is een kleine greep uit het gevarieerde culinaire assortiment van Brasserie 
De Kuip. Onze professionele medewerkers doen er alles aan om uw bezoek tot 
een succes te maken. Er wordt gewerkt met de beste kwaliteitsproducten om u 
een zo hoog mogelijk culinaire niveau te bieden. Naast de brasserie heeft De 
Kuip een eigen cateringafdeling die elk evenement tot een succes maken. 

• gratis parkeren voor de deur
• toegankelijk voor invaliden
• gratis wifi

CAPACITEIT:
Bioscoop -

Cabaret -

Carré -

School -

U-vorm -

Receptie 250

Diner (sit-down) 200

Diner (buffet) 200

Feest 250

http://www.dekuip.nl/meetings-en-events/zalen-en-techniek/brasserie-de-kuip
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COMFORT LOUNGE

De Comfort Lounge is de nieuwste ruimte die Stadion Feijenoord rijk is. Bij 
thuiswedstrijden worden de bezoekers van de Comfort Seats er ontvangen. 
Mede door de ruime bar en de moderne en tegelijkertijd sfeervolle uitstraling is 
de Comfort Lounge geschikt voor ontvangsten of recepties. 

• catering op maat
• aankleding op maat 
• combineren zalen 
• gratis parkeren voor de deur
• gratis wifiCAPACITEIT:

Bioscoop 120

Cabaret 70

Carré 30

School 48

U-vorm 30

Receptie 400

Diner (sit-down) -

Diner (buffet) 300

Feest 450

http://www.dekuip.nl/meetings-en-events/zalen-en-techniek/hospitality-lounge
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VAN ZANDVLIET ZAAL

Op een winterochtend in 1931 schreeuwt Feyenoord-voorzitter Leen van 
Zandvliet het uit. ‘Ik heb het, ik heb het!’ Hij heeft gedroomd over ‘het ideale 
stadion’ en tekent zijn idee direct in zijn kladblok. Zes jaar later is De Kuip een 
feit. Ruim 75 jaar later staat het Olympiagebouw er nog steeds. 

De hoge plafonds, glas-in-loodramen en een industriële uitstraling kenmerken 
deze zijde van het stadion. Niet gek dus dat er hier een zaal vernoemd is naar 
de legendarische voorzitter. De Van Zandvliet zaal, op de eerste etage, is lang-
gerekt en biedt plaats aan honderden mensen. Dit maakt de ruimte geschikt 
voor ieder type bijeenkomst. De zaal is door de jaren heen voorzien van alle 
noodzakelijke faciliteiten.  

• catering op maat
• aankleding op maat
• gratis parkeren voor de deur
• combineren zalen

CAPACITEIT:

AFMETINGEN:
44.00 x 13.00 m

Bioscoop 300

Cabaret 100

Carré 40

School 60

U-vorm 100

Receptie 400

Diner (sit-down) 200

Diner (buffet) 350

Feest 450

http://www.dekuip.nl/meetings-en-events/zalen-en-techniek/van-zandvliet-zaal


MEETINGS & EVENTS
DE KUIP 25

VAN BEUNINGEN ZAAL

Zonder Daniël George van Beuningen zou De Kuip er nooit hebben gestaan. 
Met financiële steun zorgde hij er mede voor dat het stadion gerealiseerd kon 
worden. Begrijpelijk dus dat er aan de Olympiazijde van het stadion een Van 
Beuningen zaal is. De nostalgische ruimte biedt de perfecte combinatie van 
historie en nieuwste faciliteiten. De chique ruimte biedt mogelijkheden voor al-
lerlei bijeenkomsten. Bovendien kunt u vanuit deze ruimte makkelijk ‘stiekem’ 
een kijkje nemen op het oude ereterras van De Kuip.

• catering op maat
• aankleding op maat
• gratis parkeren voor de deur
• combineren zalen

CAPACITEIT:

AFMETINGEN:
23.00 x 9.00 m

Bioscoop 200

Cabaret 100

Carré 40

School 60

U-vorm 50

Receptie 300

Diner (sit-down) 100

Diner (buffet) 200

Feest 300

http://www.dekuip.nl/meetings-en-events/zalen-en-techniek/van-beuningen-zaal
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FEYENOORD BUSINESS UNIT 

De Feyenoord Business Unit, de plek waar u een fantastisch uitzicht heeft op 
het heilige gras van De Kuip. Voorheen  werden hier de contracten met nieuwe 
spelers getekend, maar ook u kunt er terecht voor het bezegelen van een mooie 
samenwerking met uw klanten. De Business Unit is namelijk de ideale locatie 
voor vergaderingen en bijeenkomsten met maximaal tien personen. Met uw 
blik op het hoofdveld en de wetenschap dat er in het verleden tientallen suc-
cesvolle deals zijn gesloten. Als dat geen inspirerende plek is om knopen door 
te hakken…

• aankleding op maat 
• gratis parkeren voor de deur
• toegankelijk voor invaliden
• gratis wifi
• vergaderopstelling voor max. 

10 personen
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EXCLUSIEVE LOCATIES

Iedere ruimte in De Kuip heeft zijn eigen charme. De zalen aan de Olympia-
zijde kenmerken zich door nostalgie en de prachtige industriële uitstraling. Het 
Maasgebouw biedt juist moderne zalen met veel flexibiliteit en capaciteit. Maar 
er zijn plekken in het stadion die net even wat meer bieden. Plekken waar nor-
maal gesproken alleen spelers of trainers komen. Plekken die uw evenement 
dat extra zetje geven om te scoren. 

Wat dacht u bijvoorbeeld van een workshop in de kleedkamer? De plek waar 
de spelers normaal gesproken luisteren naar de trainer, leent zich uitstekend 
voor een motiverende prestatie. Lukt het u om alle neuzen weer dezelfde kant 
op te krijgen? Of u kiest voor een lunch in de beschilderde spelerstunnel, waar 
de grootste voetballers ter wereld doorheen liepen op weg naar het veld. Maar 
de allermooiste plaats voor uw evene-
ment is natuurlijk het veld van De Kuip. 
Een borrel, feest of actief evenement op 
het heilige gras is een ervaring om nooit 
te vergeten. 
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RONDLEIDINGEN

FEYENOORD RONDLEIDING
De Kuip écht ontdekken? Dat doet u tijdens een rondleiding 
door het stadion. Tijdens de tour gaan deuren open die door-
gaans gesloten blijven voor publiek. De bevlogen gidsen leiden 
u rond in de spelerstunnel en langs het ereterras. Met hun kennis 
en ervaring nemen zij u mee door de boeiende historie van 
Feyenoord en De Kuip. Een must voor de echte fan, maar ook 
leuk voor de neutrale bezoeker. De rondleiding is goed te com-
bineren met een lunch of borrel in Brasserie De Kuip. In overleg 
met uw contactpersoon van De Kuip Meetings & Events wordt 
een op maat gemaakt programma samengesteld. Er zijn speciale 
rondleidingen voor kinderen.

FEYENOORD WEDSTRIJDRONDLEIDING
Voor de wedstrijd de sfeer van Feyenoord en De Kuip proeven? 
Dat kan met een Feyenoord Wedstrijdrondleiding. Informeer 
naar de mogelijkheden.

TIP
Wilt u meer stadionbeleving? Combineer uw evenement 
met een rondleiding! Dit zorgt gegarandeerd voor een 
inspirerend begin of passende afsluiting van uw con-
gres, beurs, vergadering, feest of teamuitje. Of stel een 
programma samen waarbij partners en kinderen een 
rondleiding hebben, terwijl u met een groep in vergade-
ring gaat.

http://www.dekuip.nl/rondleiding-en-museum/algemeen-rondleidingen
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WEETJES

Maasgebouw
De realisatie van het 
Maasgebouw maakt 
onderdeel uit van de 
grootscheepse renovatie 
die De Kuip in 1994 
ondergaat. Het nieuwe, 
vrijstaande gebouw wordt via 
loopbruggen verbonden met 
De Kuip. Daarvoor is 400 ton 
staal nodig.

Feijenoord: ij of y?
Vroeger werden de namen 
Stadion Feijenoord en 
Feyenoord Rotterdam met 
een lange ij geschreven. 
Pas in 1974 besloot de 
voetbalclub een y te 
gebruiken. De lange ij gaf 
namelijk problemen met de 
uitspraak in het buitenland. 
Stadion Feijenoord behield 
wel de lange ij.

TEAMBUILDING IN
DE KUIP

Uiteraard kunt u al uw wensen met ons 
bespreken. Maar om u op ideeën te bren-
gen, hebben we al een aantal program-
ma’s voor u samengesteld. Alle program-
ma’s kunnen naar keuze samengesteld en 
uitgebreid worden. Want ook uw actieve 
evenementen zijn maatwerk. 

LEGIOEN ERVARING: KUIP 
ADRENALIZER
Een spectaculaire vrijevalsprong en ab-
seilen vanaf de lichtmast na een klimpar-

cours door De Kuip. Adrenaline tot over 
uw oren. Durft u het aan? 

TEAM EXPERIENCE: HAND IN 
HAND, KAMERADEN
U wordt welkom geheten in een van de 
Business Units van De Kuip. Daar volgt 
een indrukwekkende lezing over samen-
werken onder extreme omstandigheden, 
afgewisseld met uitdagende en energieke 
activiteiten.

LEADERSHIP CHALLENGE: DE 
AANVOERDER
Bent u een echte leider? Laat uzelf uit-
dagen tijdens de Leadership Challenge. 
Want leidinggeven is topsport, zeker als 
u dat onder extreme omstandigheden en 
op grote hoogte doet. Haal het beste uit 
uzelf en uw team. 

COMMUNICATIE CLINIC: DE 
PERSRUIMTE
Neem plaats achter de microfoon waar 
doorgaans de hoofdtrainer zit en ga aan 
de slag met uw communicatievaardighe-
den. Na drie uitdagende en interactieve 
clinics gaat u gegarandeerd scoren met 
uw communicatie. 

GROEI COACH: GEEN WOORDEN, 
MAAR DADEN
Reorganisaties, veranderingen en bezui-
nigingen: elk bedrijf heeft er een keer 
mee te maken. Tijdens de Groei Coach 
leren we u handelen naar de kansen die 
zich aanbieden. Samen gaan we voor de 
winst. 

Bent u toe aan een meeting of training die inspireert en bruist van 
de energie? Wilt u meer dan een standaard teambuildingactiviteit 
of teamuitje? De actieve programma’s van De Kuip Meetings & 
Events bieden u de uitdaging die u zoekt. Een paar voorbeelden:

http://www.dekuip.nl/meetings-en-events/evenement-organiseren/actieve-programmas-in-de-kuip
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VOETBALLEN IN 
DE KUIP

DE CUPS
Stelt u zich eens voor… Omkleden in de 
Feyenoord-kleedkamer. Dan de gang in, 
de trap af richting spelerstunnel. Hier 
hebben de grootste voetballers ter wereld 
gestaan. Nog een laatste peptalk voor het 
team en dan gaat de klep van de spelers-
tunnel langzaam omhoog. Langzaam de 
trap op en elke stap tikken de noppen op 
het beton. Daar staat u dan, op de prach-
tige grasmat. 

Voetballen op het heilige gras van De 
Kuip. Ieder jaar krijgt u de kans tijdens 
De Kuip Cups. Een evenement exclusief 
voor bedrijven uit diverse branches. Gaan 
u en uw collega’s er komend jaar met de 
beker vandoor? Meld u aan voor de Agri 
Cup, Haven Cup, Kuip Cup, Bouw Cup of 
Horeca Cup. 

Natuurlijk staat De Kuip Meetings & Events u graag bij de 
organisatie van uw evenement. We gebruiken onze kennis en 
kunde ook voor het organiseren van eigen evenementen. Een 
jaarlijks terugkerende voetbaltoernooien in het stadion, de Cups.

http://www.dekuip.nl/agenda/bedrijventoernooien-in-de-kuip
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GEREGELD!

TECHNIEK 
Computers, beamers, plasmaschermen, 
lichtopbouw of geluidsondersteuning. 
Wat u ook nodig heeft, we leveren advies 
op maat en bieden u de gewenste techni-
sche ondersteuning. 

STYLING 
Hoe groot of klein de zaal ook is, onze 
stylisten richten hem volledig in naar uw 
smaak. Met kleuren, materialen en bloe-
men wordt de sfeer gecreëerd die u voor 
ogen heeft. Ook de stoelopstelling passen 
we aan met uw evenement voor ogen.

Organiseert u een dan wilt u zeker weten dat alles geregeld is. 
Bij De Kuip Meetings & Events bent u daarvan verzekerd. Bij De 
Kuip Meetings & Events bent u daarvan verzekerd. We werken 
volgens een full serviceformule. Dat houdt in dat we al uw zorgen 
uit handen nemen. Met onze eigen vakmensen en ons uitgebreide 
netwerk ondersteunen we u op alle gebieden. Dit gaat van techniek 
tot styling en van catering tot veiligheid. 

CATERING 
Van een ontbijtbuffet tot een exclusief 
walking dinner. Onze eigen cateringser-
vice kent geen grenzen. Samen met onze 
medewerkers maakt u de beste culinaire 
keuze voor uw evenement. Meer informa-
tie over de cateringservice vindt u in het 
Foodbook. 

VEILIGHEID 
De Kuip werkt nauw samen met Security 
Management Groep (SMG), een zelf-
standig beveiligingsbedrijf dat staat voor 
gastheerschap met oog voor veiligheid. 
De medewerkers van dit bedrijf zorgen 
ervoor dat alle gasten zich welkom voe-
len op uw evenement. Daarnaast biedt 
SMG verkeersregelaars, servicemedewer-
kers en complete medische service. Ook 
dat regelen we voor u! 
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MERCHANDISING

Feyenoordbeleving als cadeau

Organiseert u een evenement in De Kuip, dan krijgt u de 
Feyenoord-beleving er gratis bij. Wie alleen al rondloopt in het 
stadion merkt dat Feyenoord overal is. Die beleving kunt u nog 
verder vergroten door een bezoek aan het Feyenoord Museum 
of een exclusieve rondleiding door het stadion te koppelen aan 
uw evenement.

FEYENOORD MERCHANDISING-LIJN 
Een andere mogelijkheid is om uw gasten naar huis te laten gaan 
met een mooi aandenken. Wat dacht u ervan om een mooie 
shawl mee te geven bij vertrek, met naast het Feyenoord-logo het 
logo van uw eigen bedrijf. En zo zijn er nog meer artikelen uit 
de Feyenoord Merchandising-lijn die bij uitstek geschikt zijn om 
weg te geven als herinnering.
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DÉ ONTMOETINGSPLEK 
VOOR ONDERNEMERS

FEYENOORD BUSINESS CLUB

Of u nu op hoog niveau wilt netwerken of simpelweg gek bent 
op voetbal, bij Feyenoord zit u altijd goed. Feyenoord biedt 
u ruime mogelijkheden om in een sportieve en sfeervolle 
omgeving uw relatienetwerk te verstevigen of uit te breiden.

SEATS & HOSPITALITY
Voor zakelijke bezoekers brengt een wed-
strijdbezoek veel meer dan alleen negen-
tig minuten spannend voetbal. De hechte 
zakelijke community oefent namelijk een 
grote aantrekkingskracht uit op de zake-
lijke bezoekers. Bij Feyenoord kunt u het 
nuttige van zakendoen combineren met 
het aangename van een wedstrijdbezoek.
 
Er is voor elke ondernemer van groot- tot 
kleinbedrijf, een passende invulling. Of 
u nu kiest voor een eigen Business Unit 
waar u uw relaties in uw eigen ruimte 
ontvangt. Of voor Business Seats met 
toegang tot de Business Lounge, waar alle 
faciliteiten aanwezig zijn om bestaande 
relaties te onderhouden of juist nieuwe 
contacten te leggen. Of de Comfort Seats 
die bewijzen dat zakelijk genieten van de 
onovertroffen sfeer in De Kuip niet duur 
hoeft te zijn.  
 

DE FEYENOORD BUSINESS CLUB
De Feyenoord Business Club (FBC) is 
een uniek en exclusief platform voor de 
zakelijke markt. Met meer dan 750 aange-
sloten bedrijven uit tal van branches is de 
FBC dé ontmoetingsplek voor onderne-
mers met een ‘Feyenoord-hart’. Het net 
werk van de FBC komt uiteraard rond alle 
thuiswedstrijden van Feyenoord bijeen, 
maar er zijn nog tal van andere zakelijke 
mogelijkheden aan het lidmaatschap 
gekoppeld. Zo initieert de FBC maande-
lijks activiteiten waaronder netwerklun-
ches, bedrijfsbezoeken, Business Borrels 
en diverse sportieve evenementen zoals 
voetbalwedstrijden tegen andere Business 
Clubs en een jaarlijks golftoernooi. Daar-
naast krijgen de FBC-leden de mogelijk-
heid om mee te reizen naar Europese 
wedstrijden en trainingskampen.
  
UW BEDRIJF IN DE SCHIJNWERPERS
Feyenoord en De Kuip hebben een magi-
sche uitstraling. De club en haar enorme 
supportersschare hebben zowel op de 
supporters in het stadion als op de kijker 
thuis een betoverende uitwerking. Dat 
biedt u ongelimiteerde mogelijkheden 
voor exposure. Zet uw bedrijf in de schijn-
werpers met:
•  LED-Boarding voor 50.000 bezoekers in 

De Kuip en de kijkers thuis
•  een banner op de website met maande-

lijks 35.000 unieke bezoekers
•  een advertentie in het Feyenoord Maga-

zine  en het wedstrijdmagazine, samen 
65.000 exemplaren
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De Kuip Meetings & Events 

Van Zandvlietplein 1 
Postbus 9649
3007 AP Rotterdam

T: 010 - 4 92 94 55
E: evenementen@dekuip.nl

www.dekuip.nl
www.feyenoord.nl

PARKEREN MAASGEBOUW
Heeft u een feest, vergadering, congres 
of rondleiding in het Maasgebouw of be-
zoekt u Brasserie De Kuip? Dan kunt u uw 
auto gratis parkeren op P2/P3/P4 voor het 
Maasgebouw (aangegeven op de reguliere 
verkeersborden).

PARKEREN OLYMPIAZIJDE
Indien uw evenement in één van de zalen 
aan de Olympiazijde van het Stadion 
is, kunt u een andere route volgen om 
dichtbij de locatie te parkeren. Vanaf de 
snelweg A16 volgt u de borden  
Feijenoord. Bij de rotonde vervolgt u 

rechtsaf de Stadionweg. Bij het eerste 
verkeerslicht gaat u linksaf naar de Olym-
piaweg. Vanaf hier volgt u de borden naar 
de gratis parkeerplaatsen aan de Olympi-
azijde.

OPENBAAR VERVOER
De Kuip is zowel met de bus, tram, trein 
als watertaxi goed te bereiken. Zo stoppen 
tramlijnen 20 en 23 vrijwel voor de deur 
van het Maasgebouw. Een uitgebreide 
omschrijving van de openbaar vervoer-
mogelijkheden is te vinden op  
www.dekuip.nl. 

De Kuip is centraal gelegen en goed bereikbaar met zowel 
de auto als het openbaar vervoer.

BEREIKBAARHEID EN 
ROUTEBESCHRIJVING

http://www.dekuip.nl/contact-dekuip/bereikbaarheid

	Knop 273: 
	Knop 274: 
	Knop 139: 
	Pagina 2: Off
	Pagina 31: Off
	Pagina 42: Off
	Pagina 53: Off
	Pagina 64: Off
	Pagina 75: Off
	Pagina 86: Off
	Pagina 97: Off
	Pagina 108: Off
	Pagina 119: Off
	Pagina 1210: Off
	Pagina 1311: Off
	Pagina 1412: Off
	Pagina 1513: Off
	Pagina 1614: Off
	Pagina 1715: Off
	Pagina 1816: Off
	Pagina 1917: Off
	Pagina 2018: Off
	Pagina 2119: Off
	Pagina 2220: Off
	Pagina 2321: Off
	Pagina 2422: Off
	Pagina 2523: Off
	Pagina 2624: Off
	Pagina 2725: Off
	Pagina 2826: Off
	Pagina 2927: Off
	Pagina 3028: Off
	Pagina 3129: Off
	Pagina 3230: Off
	Pagina 3331: Off
	Pagina 3432: Off

	Knop 164: 
	Pagina 2: Off
	Pagina 31: Off
	Pagina 42: Off
	Pagina 53: Off
	Pagina 64: Off
	Pagina 75: Off
	Pagina 86: Off
	Pagina 97: Off
	Pagina 108: Off
	Pagina 119: Off
	Pagina 1210: Off
	Pagina 1311: Off
	Pagina 1412: Off
	Pagina 1513: Off
	Pagina 1614: Off
	Pagina 1715: Off
	Pagina 1816: Off
	Pagina 1917: Off
	Pagina 2018: Off
	Pagina 2119: Off
	Pagina 2220: Off
	Pagina 2321: Off
	Pagina 2422: Off
	Pagina 2523: Off
	Pagina 2624: Off
	Pagina 2725: Off
	Pagina 2826: Off
	Pagina 2927: Off
	Pagina 3028: Off
	Pagina 3129: Off
	Pagina 3230: Off
	Pagina 3331: Off
	Pagina 3432: Off

	Knop 163: 
	Pagina 2: Off
	Pagina 31: Off
	Pagina 42: Off
	Pagina 53: Off
	Pagina 64: Off
	Pagina 75: Off
	Pagina 86: Off
	Pagina 97: Off
	Pagina 108: Off
	Pagina 119: Off
	Pagina 1210: Off
	Pagina 1311: Off
	Pagina 1412: Off
	Pagina 1513: Off
	Pagina 1614: Off
	Pagina 1715: Off
	Pagina 1816: Off
	Pagina 1917: Off
	Pagina 2018: Off
	Pagina 2119: Off
	Pagina 2220: Off
	Pagina 2321: Off
	Pagina 2422: Off
	Pagina 2523: Off
	Pagina 2624: Off
	Pagina 2725: Off
	Pagina 2826: Off
	Pagina 2927: Off
	Pagina 3028: Off
	Pagina 3129: Off
	Pagina 3230: Off
	Pagina 3331: Off
	Pagina 3432: Off

	Knop 193: 
	Knop 228: 
	Knop 234: 
	Knop 240: 
	Knop 246: 
	Knop 223: 
	Knop 229: 
	Knop 235: 
	Knop 241: 
	Knop 247: 
	Knop 224: 
	Knop 230: 
	Knop 236: 
	Knop 242: 
	Knop 225: 
	Knop 231: 
	Knop 237: 
	Knop 243: 
	Knop 249: 
	Knop 265: 
	Knop 226: 
	Knop 232: 
	Knop 238: 
	Knop 244: 
	Knop 250: 
	Knop 227: 
	Knop 233: 
	Knop 239: 
	Knop 245: 
	Knop 251: 
	Knop 252: 
	Knop 272: 
	Knop 165: 
	Knop 166: 
	Knop 167: 
	Knop 168: 
	Knop 254: 
	Knop 256: 
	Knop 257: 
	Knop 259: 
	Knop 260: 
	Knop 255: 
	Knop 261: 
	Knop 262: 
	Knop 263: 
	Knop 264: 
	Knop 169: 
	Knop 170: 
	Knop 171: 
	Knop 172: 
	Knop 173: 
	Knop 174: 
	Knop 175: 
	Knop 176: 
	Knop 177: 
	Knop 178: 
	Knop 179: 
	Knop 180: 
	Knop 181: 
	Knop 182: 
	Knop 266: 
	Knop 267: 
	Knop 268: 
	Knop 185: 


