
 

 

PERSBERICHT 
Eindhoven, 23 april 2016 

Bokstop bereidt zich voor op Olympische Spelen in Rio 

Internationale topboksers naar Eindhoven voor de EBC 
Deelname Peter Müllenberg (de 1e Nederlandse bokser na 24 jaar die naar de Olympische spelen gaat) 

 

In het Pinksterweekeinde, van vrijdag 13 tot en met maandag 16 mei, wordt het grootste Olympische 

boksevenement van Nederland gehouden. Nationale en internationale toppers betreden de ring in Hotel 

van der Valk Eindhoven ter voorbereiding op de Olympische Spelen in Rio de Janeiro komende zomer.  

 

De Eindhoven Box Cup wordt georganiseerd door Stichting Noble Art of Boxing in samenwerking met de 

Nederlandse Boksbond, onder auspiciën van de officiële Europese- en wereldboksbond, EUBC en AIBA. 

 

Meer dan 300 boksers uit 25 landen - waaronder de complete Nederlandse A-selectie - nemen deel aan dit 

toernooi. Er wordt gebokst door zowel dames als heren, elite en jeugd, in alle gewichtsklassen. Onder de 

deelnemers bevinden zich vele nationale kampioenen en medaillewinnaars op continentale- en 

wereldkampioenschappen. (Onder andere de wereldkampioen in het zwaargewicht Evgeny Tishchenko uit 

Rusland) Veel nationale selecties zien in de Eindhoven Box Cup de ideale voorbereiding op kwalificatie voor 

de Olympische Spelen.  

 

Onder andere Peter Müllenberg (al geplaatst voor de Olympische Spelen in Rio), Enrico La Cruz (brons EK), 

Roy Korving (5e plaats WK) en Max van der Pas nemen deel namens Nederland. Ook het Nederlandse 

“Windmill Talenten Team” (kampioen Duitse Oberliga 2015) zal in actie komen.  

 

De organisatie geeft ook opkomend Nederlands talent de gelegenheid op eigen bodem te schitteren op een 

internationaal topevenement in een Olympisch jaar.  

 

Behalve voor de topboksers is er veel aandacht voor de breedtesport. Boksen zit sterk in de lift en kent 

steeds meer beoefenaars. De Eindhoven Box Cup is de gelegenheid voor veel sportliefhebbers in Nederland 

om kennis te maken met ’the noble art of self defence'.   

_______________________________________________________________________________________ 
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Programma: 

Vrijdag 13 mei  Keuringen en wegingen 

Zaterdag 14 mei Wedstrijden van 11.00 – 22.00 uur 

Zondag 15 mei  Wedstrijden van 11.00 – 22.00 uur 

Maandag 16 mei Finale wedstrijden van 11.00 – 22.00 uur 

 

Algemene informatie: 

Hotel van der Valk Eindhoven  Stichting Noble Art of Boxing 

Aalsterweg 322    Bedrijvenweg 9 

5644 RL Eindhoven   5627 BW Eindhoven 

Meer info en achtergronden: www.eindhovenboxcup.com en www.facebook.com/eindhovenboxcup 

_______________________________________________________________________________________ 

Noot voor de redactie: 

Voor meer informatie en/of interview kunt u contact opnemen met: 

E-mail:     info@eindhovenboxcup.com 

Dirk Renders (PR/mediazaken)  06-10926878 

Jeremy Besson (toernooidirecteur) 06-31796152 

Brian Mous (secretaris)   06-13967353  

Eric van den Heuvel (technische zaken) 06-53463435 

http://www.eindhovenboxcup.com/
http://www.facebook.com/eindhovenboxcup


 

 

 

 


