ELAR-BeachKorfbalEvent 2017
(inclusief Voorronde NK Beachkorfbal!)

Uitnodiging ELAR-Beachkorfbal Event 24 juni a.s.
Beste korfbalvrienden,
Met deze mail & flyer willen we jullie graag uitnodigen voor het 5e ELAR-beachkorfbalevent op 24 juni a.s.. Een jong evenement bestaande uit een mix van beachkorfbal,
beachparty, beachvolley én een Voorronde voor het NK Beachkorfbal 2017. Viking uit
Wijk bij Duurstede won vorig jaar de ELAR-Cup en mocht naar de finaleronde van het
NK Beachkorfbal in Scheveningen.
Onze beachkorfbalvelden, voorzien van het eerste Nederlandse ‘beachkorfbalhouse’,
hebben van het KNKV de status van ‘nationaal pilotproject beachkorfbal’ gekregen. Iets
waar we natuurlijk trots op zijn en jullie graag mee laten kennismaken.

Wat houdt het event in?
 een beachkorfbaltoernooi ‘nieuwe stijl’ vanaf D-jeugd tot en met senioren
(breedtesport,4-tegen-4))
 en daarnaast een Voorronde NK Beachkorfbal (junioren en senioren, 4-tegen-4*)
 nieuw aangelegde beachcourts voorzien van een beachhouse
 aanwezigheid DJ en lounge(zit)hoek
 een “Summer Beachparty” zaterdagavond 24 juni (NU OOK OP ZATERDAG)
 mogelijkheid kampeer-overnachting in Lexmond (na beachparty 24 juni)
 mogelijkheid deelname beachvolleytoernooi zaterdagavond (NU OOK OP
ZATERDAG)
 beach-team-outift per team is gewenst

We hebben twee permanente beachcourts en leggen er een tijdelijk court bij. We
werken met de volgende (indicatieve) tijdblokken:
10.00 – 14.00 pupillen/ aspiranten beachkorfbal
14.00 – 18.00 junioren/ senioren beachkorfbal
18.00 – 21.30 beachvolley & DJ at the court
Vanaf 21.30 beachparty in het naastgelegen Huis Het Bosch
* regelgeving door KNKV onlangs aangepast. Hou www.beachkorfbal.nl in de gaten voor
actuele ontwikkelingen

Ook een leuke voorbereiding voor als je in juli of augustus een beachtoernooi aan de
Noordzeekust wilt spelen. Daarnaast kun je per NK Voorronde punten verdienen voor
de Nationale Ranking. Het inschrijfgeld is slechts € 4,00 per speler (een team heeft
minimaal 6 spelers). Zorg dat je erbij bent en schrijf je in door een mail te sturen
naar: lexmondbeach@live.nl. Je kunt hierbij aangeven wat je wilt:
 deelname recreatief beachkorfbal met het aantal teams (€ 4,00 p.p.)
 deelname Voorronde NK Beachstadion Scheveningen (idem)
 deelname beachvolley (€ 2 extra p.p. indien ook beachkorfbal)
 beachparty (gratis entree)
 overnachting op ons korfbalveld (gratis). Uitgebreid ontbijtbuffet Huis Het Bosch
mogelijk voor € 7 p.p.
Met sportieve groet,
Team ELAR Beachsportdagen (onderdeel Korfbalvereniging LKV Het Bosch)
www.lkvhetbosch.nl
www.facebook.com/lexmondsebeachsportdagen
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