
BEDRIJVEN • EVENTS • GROEPEN
WELCOME TO OUR BEACH PLAYGROUND



Direct aan de kust van Scheveningen vind je 
The Hague Beach Stadium. In dit bijzondere 
beachsport-centrum staan sportiviteit, innovatie 
en energie altijd centraal en is de sport die buiten 
wordt beoefend een unieke beleving. Sporten op 
het zand, aan zee is te gek, geeft een gevoel van 
vrijheid en levert pure energie op.
 
Ons doel is dat alle gasten van The Hague Beach 
Stadium de locatie bruisend van goede energie en 
volop inspiratie verlaten; of ze nu zelf sporten, een 
evenement bijwonen of een vitaliteitsprogramma 
volgen. Op deze bijzondere plek maken wij het 
dagelijks onze missie om sportfanaten van elk 
niveau in beweging te brengen. 

The Hague Beach Stadium leent zicht uitstekend 
voor zakelijke bijeenkomsten, teambuilding,  
vitaliteit trainingen en workshops, bedrijfsuitjes en 
het houden van evenementen. Ons professionele 
team organiseert uw event tot in de puntjes,  
zodat u zelf zorgeloos kunt genieten.. The Hague 
Beachstadium biedt tal van mogelijk heden,  
aan te passen naar ieder budget voor groepen van  
10 tot 3000 personen. Op deze wijze realiseren 
wij uw event op maat. Deze organisaties gingen u 
voor bij het kiezen van The Hague Beach Stadium 
als hun eventlocatie: Decathlon, Gemeente  
Den Haag, Nationale Nederlanden, Mystic, ACM, 
Ministerie van VWS, MN en T-Mobile.

THE HAGUE BEACH STADIUM 
BRENGT JE IN BEWEGING
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OP DEZE BIJZONDERE PLEK 
WORDT JE GESTIMULEERD 

OM IN BEWEGING TE 
KOMEN, TE GENIETEN EN 
ENERGIE OP TE LADENTHE HAGUE BEACH STADIUM 

BRENGT JE IN BEWEGING

"
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ACTIVITEITEN

Op zoek naar een groepsuitje op het strand 
en direct aan zee? Kies een activiteit en wij  
bezorgen u een fantastische dag op maat.  
De mogelijkheden en aanvullingen zijn eindeloos: 
kies uit een breed aanbod aan teambuilding en 
fun activiteiten, clinics, een gezonde lunch of 
heerlijke barbecue. 

Heeft u wensen die u niet terug kunt vinden in 
deze brochure? Neem dan gerust contact met ons 
op. De mogelijkheden zijn eindeloos! 

TEAMBUILDING & FUN

Beachsport proeverij

Maak met de sportproeverij van The Hague 
Beach Stadium samen met uw collega’s 
kennis met de wereld van strandsporten. De 
activiteiten vinden plaats onder professionele 
begeleiding en u kunt  kiezen uit maar liefst 
twaalf uitdagende beachsporten.

*Voor deze activiteiten kan een meerprijs 
berekend worden.

• Duur: 1,5 uur
• v.a. 10 personen
• v.a. € 23,50 p.p.

Alternatieven en aanvullingen
Indien u aanvullende wensen heeft of andere  
activiteiten bij wilt boeken, neem gerust  
contact met ons op om de mogelijkheden  
te bespreken. 

Keuze uit: 
• Beach volleybal
• Beach soccer
• Beach tennis 
• Beach korfbal 
• Beach touch rugby
• Beach handbal 

• (Ultimate) Frisbee 
• Jeu de Boules
• Beach Cricket 
• Beach trefbal
• Beach Fitness*
• Beach yoga*
• Boksen*Extra informatie

Alle faciliteiten om een dag op het strand 
soepel te laten verlopen zijn aanwezig:

• Warme douches en kleedruimtes
• Professionele begeleiding en materialen
• Unieke locatie op het strand
• Geluidsinstallatie 
•  Eten & drinken voor ontbijt, lunch, borrel  

en BBQ
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Archery meets 
‘kleiduif’-schieten

Iedereen is bekend met het amuserende 
kleiduifschieten. Samen met In Out Events 
heeft The Hague Beach Stadium een 
strandvariant ontwikkeld genaamd:  
Bow Trap Archery. Het is een nieuwe hand-
boogvariatie en is een combinatie van  
handboogschieten en kleiduifschieten.  
Deelnemers schieten met aangepaste pijlen 
op schijven die worden afgeschoten. Wie 
raakt er als eerste een schijf?
 
• Duur: 1 uur
• 10 tot 18 personen per machine
• v.a. € 35,- p.p.

TEAMBUILDING & FUN

WIJ HEBBEN GOEDE ERVARINGEN 
MET THE HAGUE BEACH STADIUM! 

ONS BEDRIJFSUITJE WAS ZEER GESLAAGD 
DOOR DE FIJNE ZORGEN EN ORGANISATIE 

EN HET WAS EEN TOPLOCATIE!

"

BUREN NV

Beachvolleybaltoernooi

Beachvolleybal is meer dan een geliefde 
zomersport, het is een uitdagende, fysieke 
en vooral leuke teamsport welke gestroom-
lijnde samenwerking en goede communicatie 
vereist. Leer uw collega’s beter kennen en 
samenwerken tijdens een gezellig beach-
volleybaltoernooi. Wij organiseren begeleide 
volleybal toernooien met scheidsrechters en 
spelbegeleiding vanaf 20 personen. Is uw 
groep kleiner dan kunt u een volleybal clinic 
boeken of een los veld bij ons huren.

• Duur: afhankelijk van de groepsgrootte
• v.a. 20 personen
• € 18,50 p.p.
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Beach Cricket

Cricket is typisch een sport waar iedereen 
van gehoord heeft, maar de meeste hebben 
het nog nooit zelf gespeeld. Tijd om daar 
verandering in te brengen! Boek een clinic 
Beach cricket bij The Hague Beach Stadium 
en maak kennis met dé zomersport voor 
iedereen.
 
• Duur: 1,5 uur
• v.a. 16 personen
• v.a. € 19,50 p.p.

Beach Fitness

Geniet van een heerlijke beach fitness work-
out in de mooiste sportschool die er is: het 
strand van Scheveningen. Je zal verschillende 
kracht-, balans- en conditie oefeningen te 
verwerken krijgen en maakt hierbij gebruik 
van zowel materialen als het strand als 
natuurlijk element. Ready? Set… Workout! 
Na afloop zorgen wij voor een verkwikkende 
Gember shot.

 
• Duur: 1 uur
• v.a. 8 personen
• v.a. € 19,50 p.p.

Beach Yoga

De omgeving van zee en strand werken 
van nature al rustgevend, voeg hier een 
Beach Yoga workshop aan toe en je hebt 
de ultieme combinatie om helemaal zen te 
worden. En dan voegen wij er ook nog een 
zuiverende Gember shot aan toe, Namasté!

• Duur: 1 uur
• v.a. 8 personen
• € 19,50 p.p.

MATERIAAL
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Beachtennis veld

Beachtennis is hot! Deze snelle racketsport 
in het zand wint steeds meer populariteit in 
Nederland. Maak kennis met deze sport en 
huur je eigen beachtennis veld inclusief net, 
belijning, speciale beachtennis rackets
en ballen. 

Liever een clinic volgen met je team? 
Informeer bij ons naar de mogelijkheden. 

3 uur | € 75,-

MATERIAAL

Beachvolleybal veld

Huur je eigen beachvolleybal veld inclusief 
net, belijning en ballen. Wij zorgen dat  
alles klaar staat en na afloop wordt  
opgeruimd. Eerst nog omkleden? Dat kan  
in onze kleedruimtes met na afloop een 
warme douche, of neem een verfrissende 
duik in de zee! 

Liever een clinic volgen met je team of een 
geheel verzorgd beachvolleybal toernooi? 
Informeer bij ons naar de mogelijkheden. 

3 uur | € 75,- 

KanJam

KanJam is een interactief frisbee spel 
en erg leuk als strand- en sportactiviteit.  
Ga de competitie met elkaar aan of huur 
een set voor een middag fun op het strand. 
Een KanJam set bestaan uit twee tonnen  
en bijbehorende frisbees.

2 uur | € 10,-

Bij het huren van materiaal vragen wij een borg. 
Houdt er rekening mee dat het meebrengen van 
eigen consumpties op ons terrein niet is toegestaan.

Spikeball

Spikeball of ook wel Roundnet is over komen 
waaien uit de Verenigde Staten en wordt  
ook wel gezien als het toegankelijke broertje 
van beachvolleybal. Een uitdagende en  
toegankelijke sport, ideaal om te spelen  
op het strand.

2 uur | € 10,- 
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VITALITEIT: 
TRAININGEN & WORKSHOPS

Aan duurzame inzetbaarheid en de vitaliteit  
van de werknemers wordt steeds meer aandacht 
besteed. Mentale en fysieke stress en vermoeid-
heid op het werk zijn namelijk een bekend  
fenomeen. Gelukkig kunnen deze klachten 
worden verholpen. Door de vitaliteit van de 
werknemers te verbeteren, bevordert u een  
gezonde en efficiënte werkomgeving met  
productieve en gelukkige werknemers.  
The Hague Beach Stadium helpt u hier graag bij. 
Wat kunnen wij concreet voor u betekenen?

The Hague Beach Stadium ademt sportiviteit 
en ons doel is dat al onze bezoekers de locatie 
bruisend van goede energie en volop inspiratie 
verlaten. Speciaal voor bedrijven die kennis willen 
maken met vitaliteit op de werkvloer hebben wij 
een aantal trainingen en workshops ontwikkeld 
samen met gecertificeerde coaches. Bij alle  
arrangementen staat de koppeling tussen  
bewegen en de werkvloer centraal. Wij geven uw 
medewerkers concrete en effectieve handvaten en/
of inzichten mee welke zij direct kunnen toepassen 
in hun dagelijkse handelingen op de werkvloer.

energy fit

The Hague Beach Stadium nodigt  
bedrijven en ondernemers uit om middels 
het Beachsport aan Zee programma in  
beweging te komen. In de maanden mei  
tot en met september kun je samen met 
je collega’s en sportieve medewerkers van 
andere organisaties sporten met je blote 
voeten in het zand. Van een potje voetbal, 
tennis of volleybal tot boks FIT en Energy FIT 
onder begeleiding van ervaren coaches.  
Je wordt fysiek en mentaal sterker en  
je voelt je energieker. Na elke training ben je  
opgeladen en fit voor het werk. Een leuke 
bijkomstigheid: samen sporten verbindt!
 
Toegankelijk • fysiek en mentaal  
• effectieve oefeningen

• Duur: wekelijkse trainingen
• juni t/m september 
• strippenkaart of abonnement

8



Training: Intensifier

Kan uw team werken aan een betere samen-
werking? De Intensifier workshop, onder  
leiding van een gecertificeerd coach  
(NOBCO), werkt op een unieke manier aan  
de fysieke en mentale fitness en  
gedragsverandering van deelnemers, door 
te boksen! Boksen helpt de weerbaarheid 
vergroten, helpt bij de omgang met verschil-
lende gedragsvormen van anderen, geeft 
inzicht in eigen gedrag, helpt omgaan met 
persoonlijke verantwoordelijkheid, motiveert 
om (gezamenlijke) doelen na te streven 
en stelt individuele kwaliteiten van team-
genoten scherp. Heeft uw team het lef om 
boksen een kans te geven? Trek dan de 
stoute (hand)schoenen aan en volg samen 
met uw team de Intensifier workshop.
 
Spiegelen • coachen en gecoacht worden 
• samenwerken

• Duur: v.a. 2 uur
• 8 tot 15 personen  
• v.a. € 150,- p.p.

VITALITEIT: 
TRAININGEN & WORKSHOPS

Extra informatie
Bovenstaande tijden en aantallen zijn  
standaarden. Bij specifieke wensen kunnen 
wij maatwerk leveren. Meer personen of 
grote groepen in overleg. De trainingen  
Vitality @ work en Intensifier zijn inclusief;
• Ontvangst met koffie en thee
• Workshop of training
•  Board room met dakterras (in- en outdoor 

mogelijkheden)
•  Verzorging van koffie, thee, frisdranken 

en water tijdens de sessies
• Gezonde lunch 
• Smoothie

Training: Vitality @ work
Hoe zorgt u ervoor dat werknemers volop 
energie aan het werk blijven? Ga aan de slag 
met onderwerpen als bevlogenheid,  
voldoening, fit on the job en werkplezier.  
De deelnemers worden met behulp van  
actieve opdrachten bewust gemaakt van het 
positieve effect van een gezonde en actieve 
werk- en leefstijl. Ze maken een persoonlijk 
en haalbaar actieplan waarmee ze zelf  
vorderende stappen maken richting een 
vitale lifestyle. Na de workshop gaan de 
deelnemers met een nieuwe en hoge dosis 
inspiratie, enthousiasme en energie terug 
naar de werkvloer.

Bewustwording • actieve opdrachten 
• krachtig leereffect

• Duur: v.a. 2 uur
• 8 tot 20 personen 
• € 150,- p.p.

Werkgeluk  
geeft
medewerkers
energie!

"
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Goed en gezond eten en drinken is van groot 
belang tijdens een dag vol beweging en inspiratie! 
De menu’s van The Hague Beach Stadium zijn 
verrassend en verantwoord. Met onze heerlijke 
creaties genieten bezoekers het hele jaar door  
van een zomerse smaak.

Groepen tot vijftig personen kunnen kiezen uit de 
gerechten op onze kaart en onze arrangementen. 
Onze cateringpartners verzorgen, vanaf vijftig 
personen, de culinaire invulling van uw evenement. 
Van een krachtige lunch tot een sfeervolle festival 
food court, in samen werking met onze culinaire 
partners maken wij uw wensen mogelijk.

ETEN & DRINKEN LOCATIE & VERGADEREN



Sportief zaken doen, een kick-off event organiseren 
of iets vieren? Doe het op het strand!
Maak kennis met The Hague Beach Stadium.  
De enige locatie in Nederland waar zand, zee, 
sport en business samenkomen. Wij hebben alle 
kennis in huis voor het organiseren en uitvoeren 
van uw event. Of u nu gebruik wilt maken van de 
unieke omgeving, de factor van sport wilt integreren 
in uw event of een culinair evenement wilt organ-
iseren - The Hague Beach Stadium garandeert  
een onvergetelijke ervaring. Samen met onze 
gespecialiseerde partners zorgen wij ervoor dat  
uw wensen worden vervuld met een unieke beleving 
op maat. The Hague Beach Stadium is ook als 
locatie in zijn geheel inzetbaar en beschikbaar  
voor verhuur. 

ETEN & DRINKEN LOCATIE & VERGADEREN

Vergaderzaal met dakterras aan zee
Een bijzondere bijeenkomst zoals de presentatie 
van het nieuwe investeringsplan, de bespreking 
van het jaarverslag of een vergadering met  
belangrijke partners organiseert u allemaal bij 
The Hague Beach Stadium. Wij verwelkomen u in 
onze unieke vergaderzaal met dakterras aan zee, 
welke is voorzien van alle benodigdheden waar 
u verschillende bijeenkomsten kunt organiseren. 
Afhankelijk van de gewenste zaalopstelling biedt 
de ruimte plaats aan 10 tot 40 personen. 
 
Faciliteiten
Flip-over, gratis Wi-Fi, uitbreiding break-out rooms 
mogelijk, diverse sportmaterialen

Dagdeel (4 uur) • € 295,-
Dagdeel (8 uur) • € 495,-

• Onbeperkt koffie, thee, water en frisdranken;
• Ginger shot bij ontvangst;
• Lunch in de sportkantine
Onze vergaderarrangementen zijn eventueel uit te 
breiden met een activiteit, workshop, borrel of diner.

Een groter gezelschap? Tot 100 personen kunt u 
De Sportkantine, in het beachhouse van  
The Hague Beach Stadium exclusief huren.  
Neem contact op via info@beachstadium.com 
voor meer informatie. 

Sunrise meeting
4 uur • € 45,- p.p.

Sunset meeting  
8 uur • € 75,- p.p.
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KOM LANGS, BEL OF MAIL

BEZOEKADRES VAN APRIL T/M SEPTEMBER

The Hague Beach Stadium
Strandweg 4, Den Haag
 

CORRESPONDENTIE

Beach Stadium B.V.
Postbus 87939
2508 DH ‘s-Gravenhage
 

CONTACT

+31 (0) 70 - 762 02 76
info@beachstadium.com
www.beachstadium.com

Alle genoemde prijzen zijn exclusief btw. Februari 2020.


