
 
 

NIEUWSBRIEF MEI 2019 - KLAVERBLAD EKSPLOSION ’71 BEACHCUP 

Geweldig dat jullie op 15 en 16 juni 2019 deelnemen aan ons fantastisch tweedaags Beach Handball evenement. Met deze 

nieuwsbrief willen wij jullie op de hoogte houden van alle nieuwtjes en activiteiten die tijdens de Klaverblad Eksplosion ’71 

BeachCup zullen plaatsvinden.  

 

Klaverblad Eksplosion ’71 BeachCup, een tweedaags Beach Handball Evenement voor 

alle leeftijdscategorieën 

Dit jaar organiseert Klaverblad Eksplosion ’71 alweer de derde editie van dit fantastisch tweedaags 

Beach Handball evenement voor alle leeftijdscategorieën, met zowel een NK Kwalificatietoernooi 

als een Breedtesporttoernooi. Inmiddels hebben zo’n 77 teams uit heel Nederland zich 

ingeschreven voor dit fantastisch evenement. Op zaterdag starten we met de E-, t/m C-jeugd en 

organiseren we van 10.30 uur tot 12.30 uur een kabouterspelfeest (Beach-jeugdhandbaltoernooi) 

voor de H-, en F-jeugd. Tevens zal er voor de jongere handballers een springkussen aanwezig zijn 

en is er op de zaterdag de gelegenheid om zich te laten schminken. Op zondag 16 juni 2019 komen 

de B-jeugd, A-jeugd en senioren in actie! 

Het toernooireglement voor de Klaverblad Eksplosion ’71 BeachCup vind je hier. 

 

 

 

15 Juni Players party voor alle deelnemende teams 

Samen met je team de eerste speeldag feestelijk afsluiten of je Beach Handball toernooi feestelijk 

starten? Dat kan op ons op en top “Heerlijk Hollands” feestje. Een topper van een feestavond in 

Hollandse sferen, muzikaal omlijst door DJ Marc. De feestavond begint om 20.30 uur en tijdens 

het hele Klaverblad Eksplosion ’71 BeachCup Beach Handball evenement betaal je slechts €1,50 

per muntje. 

Samen met jullie maken we er een te gek HEERLIJK HOLLANDS feestje van! 

 

 

 

Kamperen op het sportpark tijdens de Klaverblad Eksplosion ’71 BeachCup 

Van zaterdag op zondag met je teamgenoten gezellig de avond en nacht doorbrengen op het 

kampeerterrein? Of na afloop van ons Heerlijk Hollands feestavond zo je tent inkruipen? Ook dat 

is mogelijk tijdens de Klaverblad Eksplosion ’71 BeachCup. Het overnachten op het kampeerterrein 

op Sportpark Vrijenbroek is gratis (met uitzondering van borg). Aanmelden voor de overnachting 

kan door een berichtje te sturen naar beachcup@eksplosion71.nl. 

Meer informatie over het kamperen vind je  hier. 

  

Wij wensen jullie veel plezier en succes tijdens de Klaverblad Eksplosion ’71 BeachCup 2019! 
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