
P U B L I E K E  D I E N S T V E R L E N I N G  

A F D E L I N G  S P O R T Z A K E N   
GEMEENTE VELSEN 

 

 

 

 

 

DUDOKPLEIN 1 

1971 EN  IJMUIDEN 

TEL.   : 0255-567666 

FAX   : 0255-567660 

 INTERNET: WWW.VELSEN.NL 

WWW.SPORTLOKETVELSEN.NL   

 

 

 

 

 

Aan de directie en de vakleerkrachten van scholen voor  

basis- en speciaal onderwijs in de gemeente Velsen CORRESPONDENTIEADRES 

 POSTBUS 465 

  1970 AL  IJMUIDEN 

  Email: 

sportzaken@velsen.nl 

  

  

  
Uw kenmerk Ons kenmerk Voor informatie Bijlagen Datum 

 ckamoen@velsen.nl C.Kamoen  7 november 2016 

  0255-567666   

     

 

 

Onderwerp: 43
e
 Dubbel6kamp - 2016 

 

 

Geachte mevrouw/heer, 

 

Hierbij nodigen wij u uit om met leerlingen deel te nemen aan de traditionele Dubbel6kamp Velsen, die 

dit jaar voor de 43
e
 keer plaatsvindt  in sporthal Zeewijk, Planetenweg 301 B, 1973 BE IJmuiden. 

 

Deze activiteit wordt al jaren door de afdeling Sportzaken van de gemeente Velsen georganiseerd in 

samenwerking met het Recreators-sportteam.  

 

Wij gaan door met de opzet van vorig jaar, hetgeen betekent dat: 

 

 Op de eerste dag (woensdag 28 december) een ochtend- (max. 36 teams) en een middagprogramma 

(max. 36 teams)  wordt aangeboden aan de leerlingen van groep 3, 4 en 5. 

 De teams bestaan uit 6 leerlingen en 2 reserves (max. 8 leerlingen) 

 

 Op de tweede dag (donderdag 29 december) wordt er een ochtend- (max 36 teams) en een middag 

(max 36 teams) programma aangeboden voor leerlingen uit de groepen 6, 7 en 8.  

 De teams bestaan uit 8 leerlingen en 2 reserves (max. 10 kinderen).  

 

 

Het programma is mede afhankelijk van het aantal teams dat zich aanmeldt. Er kunnen niet meer dan 144 

teams deelnemen verdeeld over 2 dagen. Het  ochtend- en middagprogramma is identiek. De leerlingen zijn 

maar 1 halve dag actief tijdens het evenement.  

 

Ook dit jaar geldt weer de extra spelregel dat de teams op volgorde van binnenkomst worden geregistreerd 

en dat van elke school minimaal één team wordt geplaatst (mits men voor de sluitingsdatum heeft 

ingeschreven). De resterende plaatsen worden verdeeld onder de overige teams, waarbij de rangorde wordt 

bepaald door binnenkomst van de aanmeldingen. 

 

 

 

http://www.velsen.nl/
http://www.sportloketvelsen.nl/


De organisatie zal rekening houden met de capaciteiten van de kinderen uit de groepen 3,4 en 5 bij  het 

aanbieden van de spellen voor deze groepen.  

 

Inschrijven voor schoolsport gaat net als vorig schooljaar volledig digitaal via onderstaande link. 

www.sportloketvelsen.nl/schoolsportinschrijving 

 

Vul per ingeschreven team het formulier volledig in. Dit kost even van uw tijd, maar de organisatie heeft dan 

alle gevraagde gegevens en u ontvangt per inschrijving een afschrift in uw e-mailbox. 

(LET OP: zou in de SPAM terecht kunnen komen) 

 

Inschrijving sluit op woensdag 7 december.  
De school ontvangt na de sluitingsdatum bericht of het team geplaatst is en vóór het begin van de 

kerstvakantie wordt het programma per mail toegestuurd naar alle scholen. De organisatie gaat er vanuit dat 

de scholen na ontvangen van het programma dit uitzetten bij de deelnemende kinderen. 

 

Voor meer informatie over het programma kunt u telefonisch contact opnemen met ondergetekende, 

telefoonnummer (0255) 56 7 666. 

 

Met vriendelijke groet, 

namens afdeling Sportzaken 

 

Corrie Kamoen 

 

http://www.sportloketvelsen.nl/schoolsportinschrijving

