
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 directeuren en vakleerkrachten van 

de scholen voor basisonderwijs in 

de gemeente Velsen. 

 

 CORRESPONDENTIEADRES 

 POSTBUS 465 

  1970 AL  IJMUIDEN 

  Email: 

sportzaken@velsen.nl 

  

  

  
Uw kenmerk e-mail adres Voor informatie Bijlagen Datum 

 ckamoen@velsen.nl 0255-567666  9 januari 2017 

     

     

 

 

Onderwerp: Schoolbasketbaltoernooi 2017 
 

 

Geachte mevrouw / heer, 

 

Ook dit jaar staat het schoolbasketbaltoernooi voor basisscholen in de gemeente Velsen op de 

schoolsportkalender. 

Het toernooi vindt plaats in de voorjaarsvakantie op maandag 20 februari 2017 en is bestemd voor de 

leerlingen van de groepen (6), 7 en 8. 

Anders dan voorgaande jaren vinden de halve finales en finales niet plaats op 20 februari, maar op 

zaterdag 4 maart, tussen 15.30 en 17.30 uur, voorafgaande aan de wedstrijd van het herenteam van 

basketbalvereniging Akrides. Hiervoor is gekozen om supporters de gelegenheid te geven hun 

favoriete school aan te moedigen. 

De organisatie is in handen van basketbalvereniging Akrides in samenwerking met de schoolsportcommissie. 

Het toernooi wordt gehouden in sporthal IJmuiden-Oost, Tiberiusplein 6, 1971 HN IJmuiden. 

 

Voor het schoolbasketbaltoernooi gelden onderstaande regels. 

 

 De samenstelling van de teams wordt volledig aan de school overgelaten. Dat wil zeggen dat de 

teams kunnen bestaan uit jongens, meisjes en een mix van jongens en meisjes. Liefst zien we 

mixteams. De regel dat er minimaal 2 meisjes in het veld moesten staan, komt daarmee te vervallen. 

Die regel is ingevoerd in een tijd dat er nog jongens- en meisjesteams meededen. Bij de 

basketbalverenigingen is het gewoon dat teams op die leeftijd in een competitie spelen waar zowel 

jongens-, meisjes als mixteams spelen. Door het loslaten van deze regel wordt vermeden dat meisjes 

oververmoeid  zo’n dag beëindigen, zeker als zij met hun team de halve finale en finale halen. 

 De teams mogen aangevuld worden met kinderen uit groep 6, als dit lichamelijk verantwoord is. (Ze 

staan immers in het toernooi tegen grote kinderen van groep 8) 

 Elk team dient een begeleider te hebben, die in staat is het wisselen te regelen, maar waarbij 

basketbalkennis  minder belangrijk is. Deelnemen is nog steeds het belangrijkste!!  

 

Het aanmelden van de teams kunt u via onderstaande link. 

http://www.sportloketvelsen.nl/schoolsportinschrijving 

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


 

Uiterlijk vrijdag 27 januari 2017 sluit de inschrijving. 

 

 

Voor meer inhoudelijke  informatie over het schoolbasketbaltoernooi kunt u contact opnemen met: 

Ellemieke Meijer: ellemiekemeijer@hotmail.com 

 

De organisatie ziet de inschrijvingen graag tegemoet. 

 

Met vriendelijke groet, 

namens de organisatie  

 

Jos Meijer   VBC Akrides 

Ellemieke Meijer  VBC Akride 

Corina Post   Schoolsportcommissie 

Karin Spanjaard   Schoolsportcommissie 

Corrie Kamoen   Gem. Velsen 
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