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Evenementenkalender 

Wij zijn ook te volgen via:

Maak ze waar in zwembad De Heerenduinen, 
Squashcentrum Het Polderhuis of in de andere 
gemeentelijke sportaccommodaties.

9 januari AGU Egmond-Pier-Egmond
 www.lechampion.nl
13 januari Discozwemmen
 www.zwembadvelsen.nl
15 januari JSP snorkelen
 www.jeugdsportpasvelsen.nl
27 januari  Discozwemmen
 www.zwembadvelsen.nl
29 januari Gezondheidsbeurs
 www.sportloketvelsen.nl
29 januari Beeckesteincross
 www.avsuomi.nl

0255-567666 
Sportzaken@velsen.nl 

SPORTIEF 
KINDERPARTIJTJE? 
Huur eens een gymzaal

Goede voornemens in 2017!

In de schijnwerpers

P. Hussaarts B.V. is ruim 60 jaar gevestigd in de
gemeente Velsen. De directie en het personeel zijn 
zeer betrokken bij S.C. Telstar. 

Deze liefde voor de voetbalsport blijkt tevens uit bij-
voorbeeld bordsponsoring bij de meeste lokale voet-
balverenigingen én de reclamedoeken in de sporthal-
len binnen onze gemeente.

Gezondheidsbeurs Velsen

Zondag 29 januari 2017, 09:30-13:30 uur
Sporthal Zeewijk, Planetenweg 301, IJmuiden
Voor alle 40+ers uit de gemeente Velsen organiseert 
Stichting Welzijn Velsen met partners de Gezond-
heidsbeurs Velsen. 

Dertig deelnemende organisaties zullen aanwezig 
zijn om u Gratis te voorzien van onderzoek, advies, 
informatie en/ of korting op het gebied van medisch 
en zorg, sport en fi tness, beauty en verzorging, eten 
en drinken.  

Niemand minder dan Olga Commandeur van het tv 
programma ‘Nederland in beweging’ zal een sportieve 
workshop verzorgen. Ook dragen een aantal sport-
verenigingen uit de gemeente Velsen een sportieve 
activiteit bij, dus trek comfortabele kleding aan en 
kom langs!

Sportgala Velsen
Oproep om kandidaten voor te dragen! 

Wie worden de Velsense
sportkampioenen van 2016?
De gemeente Velsen vraagt iedereen om kandidaten 
voor te dragen voor de titel van Velsense Sportman, 
Sportvrouw, Sportploeg, Talent (tot 18 jaar), Mas-
ter (vanaf 40 jaar) en Gehandicapte Sporter van het 
jaar 2016. De winnaars worden bekendgemaakt op 
het Sportgala op vrijdag 10 maart 2017 in het Thalia 
Theater. Bent u en kent u iemand die - of een team - 
aan onderstaande voorwaarden voldoet? Geef deze 
sporter(s) dan vóór 25 januari 2017 op via de aan-
meldknop op de website van www.sportgalavel-
sen.nl of stuur een e-mail naar sportgala@velsen.nl

Elk jaar kiest de gemeente Velsen haar sportkampi-
oenen en worden andere sporters in het zonnetje ge-
zet. Wie een kandidaat kent, mag hem of haar of een 
heel team voordragen. Er zijn zes categorieën: Sport-
man, Sportvrouw, Sportploeg, Talent, Master en Ge-
handicapte Sporter. Een deskundige jury bepaalt wie 
de winnaars zijn. De prijsuitreiking vindt plaats op 
vrijdag 10 maart 2017 in het Thalia Theater in IJmui-
den. De presentatie van het Sportgala is in handen 
van Frank Snoeks, sportverslaggever bij Studio Sport.

Wie kunnen genomineerd worden?
* De individuele sporters die lid zijn van een Velsense

vereniging; dat mag een niet-Velsenaar zijn die lid is 
van een Velsense vereniging of een Velsenaar die lid 
is van een niet-Velsense vereniging.

* Teamsporters die uit Velsen komen en lid zijn van
een team dat niet uit Velsen komt; de sporter wordt 
dan individueel genomineerd.

* Hele teams, als het een Velsens team is, inclusief alle
 niet-Velsense leden.

Aan welke criteria moet de nominatie voldoen?
a) Als je 1e, 2e of 3e bent geworden bij een Nederlands
 kampioenschap van een toernooi of wedstrijdenreeks.
b) Als je 1e, 2e of 3e bent geworden bij een Europees
 kampioenschap.
c) Als je 1e, 2e of 3e bent geworden bij een Wereld-
 kampioenschap.
d) Als je 1e, 2e of 3e bent geworden bij een Wereld-
 bekerwedstrijd.
e) Als je 1e, 2e of 3e bent geworden bij een Europacup-
 wedstrijd.
f )  Als je 1e, 2e of 3e bent geworden bij een wedstrijd
 van vergelijkbaar niveau als de punten onder b) tot
 en met e).
g) Als je een individuele sportprijs hebt gewonnen van
 een offi  ciële sportbond.
h) Als je een individuele sportprijs hebt gewonnen
 tijdens een internationaal toernooi.

Nominaties moeten vóór 25 januari 2017 worden 
doorgegeven via de aanmeldknop op de website van 
www.sportgalavelsen.nl Ook kunt u de nominaties 
mailen naar sportgala@velsen.nl Voor vragen kunt u 
ook bellen met Simon de Weers, afdeling Sportzaken 
gemeente Velsen: 06-28302505.


