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/ WELKOM BIJ 
TEAM JUMBO-VISMA

/ INHOUD 
SERVICE COURSE

Team Jumbo-Visma is een Nederlands professioneel topsportteam dat 
365 dagen per jaar zichtbaar is en op het hoogste niveau presteert. Door 
het samenvoegen van een professionele wieler- en schaatsploeg is het 
fundament gelegd voor een nieuw organisatiemodel in de Nederlandse 
topsport.

Het model van Team Jumbo-Visma draait om innoveren, kennisdeling, 
talentontwikkeling en krachten bundelen. Niet alleen op sportief gebied, 
maar ook commercieel en communicatief. Dit alles komt samen in 
ons hoofdkwartier in Den Bosch. De Service Course is niet alleen dé 
uitvalsbasis voor de schaats- en wielerteams, maar ook het kloppende 
hart van de organisatie en een ontmoetingsplek voor partners en 
bedrijven. 

#SAMENWINNEN

/ HET KLOPPEND HART 
VAN DE BESTE WIELER- &  
SCHAATSPLOEG TER WERELD

Een bezoek aan Service Course is een unieke ervaring. Het hoofdkwartier 
van Team Jumbo-Visma is een bruisende en inspirerende omgeving waar 
de gehele organisatie samenkomt. 

Het pand herbergt het logistieke opslagcentrum en vormt de uitvalsbasis 
voor alle wedstrijden die het hele jaar door verreden worden. Het is 
tevens de vaste werkplek voor de logistieke, financiële, marketing en 
communicatieafdeling. 

Het pand is, naast het kantoor en logistieke centrum van onze teams, ook 
een Team Jumbo-Visma Experience. Het is een ontmoetingsplek voor 
stafleden en partners. Een plek voor inspiratie, kennisdeling en zakelijke 
aangelegenheden.
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Welkom in THE HALL OF FAME. De wielershirts aan de wand verklappen 
de naamgeving van deze multi-functionele ruimte. De gele trui van JONAS 
VINGEGAARD, de Wereldkampioene trui van MARIANNE VOS en de 
verschillende type fietsen zorgen ervoor dat de geschiedenis tot leven 
komt.

Van ontvangst tot borrelen en van vertrek voor een fietsrit tot een 
tussenstop, in deze ruimte zit je goed. THE HALL OF FAME beschikt over 
een tribune met een capaciteit van veertig personen. Met een behulp van 
extra meubilair is het mogelijk om de capaciteit uit te breiden naar zestig 
personen. Daarnaast is het mogelijk om tv-schermen, uitgerust met Philips-
geluidsysteem, te plaatsen om er een plenaire sessieruimte van te maken.

 TOT MAXIMUM 60 PERSONEN
 MULTI-FUNCTIONELE RUIMTE
 €850,- GEHELE DAG / €450,- DAGDEEL

/ HALL OF FAME 
TOT 60 PERSONEN

Prijzen zijn exclusief BTW



Prijzen zijn exclusief BTW
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/ FOOD & BEVERAGES 
ARRANGEMENTEN

/ THE ATHLETE’S FOOD COACH 
VOEDING OP MAAT

WARM WELKOM €15,- P.P.
Ieder bezoek aan Service Course begint met een warm ontvangst in de Hall 
of Fame. Van 9 uur ’s-Morgens tot 17 uur ’s-Avonds, een kop koffie zorgt 
voor een fijn begin van jouw tijd op Service Course. Inbegrepen;
 Speciaal voor Team Jumbo-Visma ontwikkelde koffie
 Selectie van verschillende theesoorten
 Frisdranken en waters
 Bossche Bol, specialiteit uit ’s-Hertogenbosch of een gezond alternatief

GEZONDE LUNCH €25,- P.P.
Voorafgaande aan een fietstocht of evenementen is er de mogelijkheid 
om een geheel verzorgde lunch aan te vragen. Deze gezonde lunch wordt 
samengesteld met producten van onze partners. Inbegrepen;
 Vegetarische dagsoep
 Vers belegde broodjes
 Vers handfruit
 Sappen, melk, frisdranken en waters

DINERBUFFET €35,- P.P.
Maak je dagprogramma compleet met een geheel verzorgd diner 
geïnspireerd door recepten van de chefs van Team Jumbo-Visma. Het 
diner wordt georganiseerd als walking dinner in buffetvorm. Keuze uit drie 
verschillende menu’s. Inbegrepen;
  Seizoensgebonden gerechten geïnspireerd op  

The Athlete’s Food Coach-programma
 Frisse salades
 Krokant brood
 Sappen, frisdranken en waters

BORREL DELUXE €25,- P.P.
Sluit een geslaagde dag op Service Course of onder genot van een borrel en 
kleine versnaperingen, vers bereid door onze chefs. Inbegrepen;
 Huisgemaakte tapasplank met variatie van kaas, vlees en vega dips
 Frisdranken en waters

VOEDSELALLERGIE OF DIEETWENS?  
Geef het gerust door en we zorgen voor een gepast alternatief.

The Athlete’s Food Coach programma is niet meer weg te denken 
binnen Team Jumbo-Visma. Voeding is naast training, materiaal en 
mentale sterkte een essentieel onderdeel van het fundament waarop 
topsportprestaties kunnen worden geleverd. Goed gevoed van start is het 
halve werk en kennis is er om te delen! Aan de hand van de menu’s stap 
je eenvoudig in de wereld van The Athlete’s Food Coach en het belang 
van voedzame en smaakvolle voeding op maat voor niet alleen onze 
renners, maar voor iedereen.

/ OVER ONS MENU 
LEKKER & GEZOND
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BEHIND-THE-SCENES TOUR

Altijd al willen weten hoe het zenuwcentrum van Team Jumbo-Visma 
functioneert? Boek dan een behind-the-scenes Tour bij een bezoek en 
ontdek alle verhalen achter de Wall of Fame, de geschiedenismuur van de 
ploeg, uitzicht over de werkplaats en nog veel meer.  
Gasten echt verrassen? Dat doe je met een behind-the-scenes Tour.

 €100,- EX. BTW / 10 PERSONEN

/ EXPERIENCE 
THE TEAM

€10,-
PER

PERSOON
EXCL. BTW

“DAT ER ZOVEEL BIJ 
KOMT KIJKEN, DAAR 

STA JE ECHT VAN 
VERSTELD!”

“MOOI OM ONS WERK 
TE LATEN ZIEN AAN 
ALLE BEZOEKERS OP 
SERVICE COURSE.”



PAUL MARTENS
In 2006 begon Paul zijn profcarrière bij Skil-Shimano 
om na twee jaar over te stappen naar de toenmalige 
Rabobank-ploeg. Na 14 seizoenen bij de ploeg nam Paul 
in 2021 afscheid van een bestaan als profwielrenner. Met 
zijn rijke ervaring van zijn tijd binnen de ploeg en kennis 

van het coachen, weet Paul op inspirerende wijze het 
verhaal van Team Jumbo-Visma over te brengen en zet elk 

bedrijf aan het denken.

JAN SMEEKENS
In de 15 jaar waarin Jan zich als topschaatser op de 
500m specialiseerde, waarvan 11 onder leiding van Jac 
Orie. Heeft hij zijn droom werkelijkheid zien worden 
door als eerste Nederlander wereldkampioen te worden 
op de 500m en deel te nemen aan maar liefst drie 

edities van de Olympische spelen. Jan neemt je mee 
tijdens zijn presentatie in de bochten die hij heeft moeten 

nemen om de beste schaatser van de wereld te worden. Door middel van 
storytelling laat hij invoelen welke keuzes hij gemaakt heeft om dit doel 
te bereiken en welke lessen hij hierdoor leerde. Een eerlijk verhaal over je 
eigen kompas blijven volgen, tegenslag, focus en eigenaarschap.

DOUWE DE VRIES 
De oudste wereldkampioen uit het schaatsen heeft zijn 
beste seizoen op 36-jarige leeftijd. Hoe is dat mogelijk? 
In deze sessie verteld Douwe, inmiddels dirteurs van 
de Sven Kramer Academy, over zijn 6 jaren bij Team 
Jumbo-Visma die voor hem de meest succesvolste 

waren. De lange weg die hij afgelegde zonder ooit te 
weten of hij de top zou halen. Hij verteld over te unieke 

methode van TJV, over nooit opgeven en geloof houden in de weg die je 
bent ingeslagen. In zijn 20-jarige loopbaan heeft hij met alle topcoaches 
en atleten gewerkt en dat heeft hem unieke inzichten gegeven over de 
sport en wat ervoor nodig is om succesvol te zijn.
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VERHAAL OVER INSPIRATIESESSIES
Het verhaal van Team Jumbo-Visma is uniek. Laat je verrassen door 
inspirerende sprekers die onderdeel uitmaken van de ploeg. Met steeds 
verrassende verhalen, boeiende anekdotes en lessons to learn voor 
bedrijven nemen we je mee in onze reis.
Net als de trainingsplannen van onze renners zijn ook de inspiratiesessies 
aan te passen naar uw onderwerpen. Of je nu op zoek bent naar een 
sessie over talentontwikkeling, gebruik van data binnen de ploeg, 
marketingcampagnes of juist het inspirerende verhaal van de ploeg, we 
denken graag met je mee zowel op Service Course als inzet bij externe 
gelegenheden.
Nieuwsgierig? Contacteer ons snel voor een lezing op maat.

TALENT ACADEMY GROUP
Team Jumbo-Visma en Talent Academy Group werken 
al verschillende jaren samen. Beide partijen versterken 
elkaar, werken toe naar gezamenlijke doelen en ‘proces 
leidt tot topprestaties’ staat hier voorop.

SESSIE: COACH DE COACH (60 MIN)
Welke wetten gelden er in de wereld van topsport, entertainment en 
het bedrijfsleven die leiden tot succes? Wat kun je leren van het verhaal 
achter het succes van Team Jumbo-Visma en andere succesvolle teams? 
Een inspirerende presentatie van Marco Hoogerland, Joost Leenders of 
een andere coach van de Talent Academy Group, waar de deelnemers 
aan het denken én aan het werk worden gezet met belangrijke take-
aways van Team Jumbo-Visma.

SESSIE: GEZONDE PRESTATIECULTUUR (60MIN)
Tijdens deze sessie hebben we het over de cultuur binnen teams en 
organisaties maar ook over die van jullie organisatie. Hoe bewust ben je 
je van de subculturen in jouw organisatie en jouw teams? Welk waardevol 
gedrag hebben jullie nodig om als team top te kunnen functioneren en 
presteren? Hoe laten we dan de individuele doelen matchen met het 
team- en organisatiebelang? Tijdens deze sessie krijg je de handvaten 
om samen scherp te kijken en handelen naar jullie eigen waarden en 
principes.

/ EXPERIENCE 
INSPIRATIE

 PRIJZEN OP AANVRAAG
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FOOD COACH WORKSHOP
Zelf handen uit de mouwen steken, samen met jouw collega’s? Dat kan 
tijdens een interactieve Food Coach workshop. Geen keukenprinces? Dat 
hoeft ook niet, want samen met onze ervaren Food Coaches zorgen we 
een geslaagde teambuilding met succesvolle gerechten voor iedereen. 
Beloofd!

Beginnen doen we met het inspirerende verhaal over Food Coach. Wat 
betekent dit programma voor onze atleten, wat kunnen jij en ik hiermee 
en hoe toepassen in de praktijk? Vervolgens is het tijd om zelf aan de slag 
te gaan. Binnen een hand omdraai ervaar je zelf hoe het is om te koken 
voor Wout van Aert, Jutta Leerdam of Primož Roglič.

/ EXPERIENCE 
OUR FOOD COACH

/ EXPERIENCE 
OUR RIDES

CYCLING EXPERIENCE
Fietsen verbindt. Een mooier smeermiddel is er niet om de binding met 
je klanten en relaties te bevorderen. Je hoeft geen prof te zijn, het is voor 
ieder niveau toegankelijk en routes worden op maat gemaakt. Combineer 
werk en plezier tijdens deze unieke vorm van netwerken.

Altijd al willen weten hoe het is om te trainen als een prof? Beleef de 
Team Jumbo-Visma ervaring op de fiets en leer je collega’s, relaties of 
klanten op een nieuwe, sportieve manier kennen. Team Jumbo-Visma 
biedt geheel verzorgde fietsclinics aan inclusief professionele begeleiding, 
een volgauto, een Team Jumbo-Visma bidon en een herstelshake na 
afloop. 

 Begeleiding
 Een uitdagende route
 Volgauto
 Tips & Tricks

  Bevoorrading tijdens tocht
 Herstel shake
 Fietshuur op aanvraag
 Minimaal 10 personen

€1200,-
PER 10 

PERSONEN
EXCL. BTW

€1500,-
PER 10 

PERSONEN
EXCL. BTW

  Warm ontvangst met een 
Foodcoach snack

  Rondleiding door onze Service 
Course

  Een uniek kijkje in de 
Topsportkeuken van Team 
Jumbo-Visma

  Inspirerende lezing over het 
meest innoverende  
sportvoedingsprogramma ‘The 
Athlete’s Food Coach’ door  
1 van onze Nutrition Experts.

  Interactieve kookworkshop
  Praktische tips voor in de 

praktijk
  Afsluitende maaltijd
  Minimaal 10 personen



€15,-
PER STUK

EXCL. BTW
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GOODIEBAG

Maak van je bezoek aan Service Course een onvergetelijke ervaring die je 
klanten of relaties mee naar huis kunnen nemen door ze te verassen met 
een speciaal samengestelde Team Jumbo-Visma goodiebag.

/ EXPERIENCE 
THE TEAM

“KOMT WEL GOODIE 
MET DIE BAG.”

“WAT EEN GOEDE 
AFSLUITING OP 
EEN GEWELDIGE 
ERVARING!”
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LOCATIE
De Meet
Team Jumbo-Visma
Het Zuiderkruis 23
5215 MV ‘s-Hertogenbosch

BEREIKBAARHEID
De Service Course is goed bereikbaar met zowel de auto, het openbaar 
vervoer als uiteraard op de fiets. Neem met de auto vanaf de A2 de 
afslag Veghel/Helmond (Afrit 21). Op wandelafstand is er voldoende 
parkeergelegenheid. Met het openbaar vervoer kunt u vanaf station 
Den Bosch instappen op bus 156 en uitstappen bij de bushalte Het 
Sterrenbeeld.

FACILITEITEN
Onze ontvangstruimte beschikt over een garderobe en 
toiletvoorzieningen. De vergaderruimtes beschikken over verschillende 
AV-voorzieningen zoals een Smart TV en flipover. Tevens beschikt onze 
Service Course over elektrische laadpalen, een overdekte fietsenstalling, 
een fietstoolstation en een waterpunt.

BESCHIKBAARHEID
Service Course is geopend voor evenementen op dinsdagen en 
donderdagen van 09:00 – 18:00. Een evenement organiseren op 
afwijkende dagen of tijdstippen? Informeer naar de voorwaarden.

/ BEREIKBAARHEID 
& FACILITEITEN

6



#1
TOT SLOT 
VAN HARTE WELKOM

Deze brochure is natuurlijk slechts een impressie van onze Service Course 
en de mogelijkheden. Daarom lichten wij met plezier de arrangementen 
persoonlijk toe en denken we graag mee over een op maat gemaakt 
aanbod waarin we je graag mee kunnen nemen in de wereld van 
Team Jumbo-Visma. 

Hopelijk mogen we je snel verwelkomen op onze Service Course!

TEAM JUMBO-VISMA HOSPITALITY
hospitality@teamjumbovisma.nl

SAM VINCK
New Business Manager
sam.vinck@teamjumbovisma.nl

teamjumbovisma.nl/hospitality

 © COPYRIGHT 2023 | TEAM JUMBO-VISMA | WWW.TEAMJUMBOVISMA.COM
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