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NIEUWS 
 

 

Wist je dat? 
 VSV zaterdag 1 promoveert naar de 3e klasse. 

 RKVV Velsen F2 kampioen is geworden. 

 Terrasvogels E4 kampioen is geworden. 

 Terrasvogels D3 kampioen is geworden. 

SUOMI - Pierloop gaat niet door 
IJMUIDEN - De Pierloop in IJmuiden gaat dit jaar niet door. Het is de organisatie niet gelukt om een 

nieuwe hoofdsponsor te vinden. Vorig jaar bracht het evenement nog vijftienhonderd lopers op de 

been. 

Het organisatiecomité en het bestuur betreuren het feit dat de 26e editie van de Pierloop geen 

doorgang kan vinden. ,,Het is een samenloop van omstandigheden", laat voorzitter John van Vliet 

weten. 

,,De lange zoektocht naar een hoofdsponsor na het beëindigen van het sponsorcontract door 



Rabobank IJmond is niet gelukt. Hierdoor moest de begroting behoorlijk worden bijgesteld, waardoor 

de hardloopwedstrijd zou moeten versoberen. De gemeente was bereid om ons hierbij te helpen en 

oplossingen te vinden, maar er speelden ook andere factoren mee, zoals de werkzaamheden en 

aanpassingen op de Lange Nieuwstraat." 

Hier konden alternatieven voor bedacht worden, maar met deze wijzigingen zou het 'Pierloopgevoel' 

ontbreken, meldt de organisatie. ,,We hebben besloten om een jaar over te slaan om in 2017 de 

Pierloop weer in volle glorie te kunnen organiseren." 

E - pupil? Kom bij VSV voetballen!  
VSV is voor komend seizoen op zoek naar een paar E-pupillen die de E1 en E2 kunnen versterken. 

Volgend seizoen heten deze teams overigens (conform KNVB tegels) Onder 11 jaar en Onder 10 

jaar. 

-Ben jij geboren in 2006 of 2007? 

-Heb je plezier in voetbal? 

-Ben je gedreven om een betere speler te worden? 

-Vind je het fijn om binnen een goed georganiseerde selectie met duidelijke communicatie te komen? 

-Vind je het leuk om zelf invulling aan jouw training te geven? 

-Wil je nog meer over voetbal leren van onze (gediplomeerde) trainers? 

-Wil jij er als eerste bij horen op ons nieuwe VSV-complex over ruim een jaar? 

 

Kun je "JA" antwoorden op bovenstaande vragen, geef je dan op door een mail te sturen naar 

sgidr1972@gmail.com met daarin; 

Naam: 

Geboorte datum: 

Huidige club/team: 

Telefoonnummer: 

 

Dennis Bogaard 

Lars van den Doel 

trainers VSV seizoen 2016-2017 

RKVV Velsen geeft clinics! 
RKVV-Velsen geeft een clinic aan de Parnassia school voor groep 3 en 4. 

Op 16 juni komen trainers van RKVV-Velsen een clinic verzorgen op het veldje bij de Valkenhoeflaan. 

De gehele dag zal er gevoetbald worden. Jongens en meisjes kunnen op deze manier kennis maken 

met het spelletje.  

Het afgelopen seizoen heeft RKVV-Velsen ook clinics verzorgd voor De Toermalijn en de Jan 

Campertschool.  

Misschien zijn meer scholen die belangstelling hebben voor zo’n clinic. Neem gerust contact op met 

Ans Huybers, mail: ans.huybers@quicknet.nl 

Turnvereniging Santpoort 
TVS is een vereniging voor iedereen die wil bewegen en sporten. Er wordt door onze enthousiaste 

leiding een uitgebreid programma aangeboden van peutergym, kleutergym, turnen (jongens en 

meisjes) en jazzdance. Deze lessen worden aangeboden in de Waterloozaal in Driehuis, in de 
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Parnassiazaal in Santpoort-Noord, in ’t Gymhuys in Santpoort-Zuid en in De Weid in Velserbroek. 

Jaarlijks vinden er naast de lessen extra festiviteiten plaats zoals een kleuterdag, onderlinge 

wedstrijden en een dansvoorstelling. Foto’s hiervan staan op onze website. 

Op verschillende uren is nog plaats voor extra leden. Natuurlijk kun je eerst vrijblijvend een aantal 

lessen volgen of je volgt enkele lessen via de jeugdsportpas. Voor meer informatie zie onze website 

www.tvs-online.nl 

Oyama wint vijf keer goud om Amsterdams judo toernooi 
VELSERBROEK - De Velserbroekse judovereniging Oyama heeft op het sterk bezette Amsterdam 

Judo Event vijf keer goud in de wacht gesleept. Sophie Rowoud, Megan du Pon, Jeroen Schager, 

Djayden Hulsman en Thomas Boelé werden in hun gewichtsklassen kampioen. Naast vijf keer goud 

behaalde Oyama ook één keer zilver en zes keer brons 

Oyama begon de dag gelijk goed. Beide deelnemende dames wisten al hun wedstrijden in winst om 

te zetten. Voor Sophie Rowoud waren dat drie overwinningen in de categorie tot 34 kilo en Megan du 

Pon wist haar vier wedstrijden met volle ippon te winnen in de gewichtsklasse tot 27 kilogram. 

Jeroen Schager was in de gewichtsklasse tot 34 kilo onverslaanbaar. Met enkele prachtige ippons 

wist hij het goud in de wacht te slepen. Net als Djayden Hulsman, die in de semi-wedstrijdcategorie 

tot 30 kilogram wist te winnen. Ondanks een verlies met waza-ari, waren het winnen van drie 

wedstrijden met houdgreep voldoende voor het goud. 

Ook Thomas Boelé deed mee in een zwaardere semi-wedstrijdcategorie, in die tot 50 kilo. Net 

trouwens als zijn broer Maarten. In een onderlinge strijd mochten de broers gaan bepalen wie zou 

winnen. Thomas won uiteindelijk goud, Maarten zilver. 

Oyama wist tijdens het Amsterdam Judo Event ook zes bronzen medailles in de wacht te slepen. 

Deze waren voor Angel Besteman-Goold, de broers Sam en Noah van Rijn, Tideman van Keeken, 

Jordy Wijnja en Riccardo Zerbi. 

Gratis zomerhockey bij KHC Strawberries 
Ook dit jaar kun je tijdens de zomerstop lekker door blijven hockeyen! Van 27 juni tot en met 21 

augustus is iedereen vanaf 7 jaar van harte welkom om te komen trainen onder leiding van Wilmer 

van Dijk en Suzanne van Muiswinkel. Neem vooral een vriend of vriendin mee. Hockey-ervaring is 

niet belangrijk; gezellig met z’n allen in de zomermaanden blijven hockeyen staat voorop. 

Jeugdleden en niet-leden vanaf 7 jaar trainen op zaterdagochtend van 10.00 tot 11.00 uur. Leden, 

trimmers en niet-leden vanaf 16 jaar zijn van harte welkom op maandagavond van 20.30 tot 22.00 

uur. Je hoeft je niet van tevoren aan te melden.  

Niet-leden kunnen tijdens de training een hockeystick van de club lenen. Het dragen van 

scheenbeschermers en een bitje is voor iedereen verplicht. Bitjes zijn onder andere te koop bij Huijg 

Sport in Haarlem. 

Dankzij de financiële bijdrage van Pieter Delsman Makelaars uit Heemstede wordt Zomerhockey voor 

iedereen gratis aangeboden. Meer weten? Mail naar zomerhockey@khc-strawberries.nl. 

Even voorstellen 

http://www.tvs-online.nl/
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Sinds april ben ik, Nicky Brouwer, de buurtsportcoach in IJmuiden-

Oost. 

ls buurtsportcoach ben ik het aanspreekpunt voor sport en bewegen 

in IJmuiden-Oost. 

Ik ben te herkennen aan mijn blauwe shirt. 

Heb je een vraag of wil je wat meer informatie over sport? 

Dan kun je een mailtje sturen naar nbrouwer@sportsupport.nl. 
 

 

De ObstacleRun bij de ZorgSpecialist Loop 
Op zondag 22 mei werd er door ruim 200 kinderen meegedaan aan de Obstacle Run van de 

ZorgspecialistLoop. 

De ochtend begon vroeg: al om 10.00 uur stonden alle kinderen op het veld van SC Telstar klaar voor 

de warming up. Deze warming up werd gegeven door de Buurtsportcoaches uit de gemeente Velsen. 

Het weer zat niet mee, maar dat mocht de pret niet drukken. 

Na de warming up konden de kinderen de kunst afkijken bij Buurtsportcoaches Jordy (Velserbroek, 

Santpoort, Driehuis) en Jurre (Velsen - Noord), zij hebben het parcours voorgedaan. 

Om 10.15 uur was het dan zover, het startschot voor de kinderen! 

In groepen van 25 kids werd er gestart en wat was het leuk! 

Buikschuiven, klimmen, klauteren en als laatste de super hoge Base Jump! Spannend! 

Nog een sprintje over de finish en de welverdiende medaille in ontvangst nemen! 

 

Goed gedaan allemaal! 

Wij hopen jullie volgend jaar weer allemaal te zien! 
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Zwem4Daagse bij Zwembad de Heerenduinen 
Op maandag 4 juli zal de 37ste editie van de Zwem4Daagse in zwembad De Heerenduinen 

starten. De Zwem4Daagse wordt gehouden van 4 juli t/m 8 juli 2016. 

Deelnemers moeten in het bezit zijn van tenminste een A Zwem Diploma. 

 

Wat is de Zwem4Daagse? 

Tijdens deze week zwem je iedere avond 250 meter, aan het einde van de week heb je 1 KM 

gezwommen! Dit wordt beloond met een mooie medaille! 

Let op: Op vrijdag 8 juli kan je de medaille ophalen! 

 

Naast zwemmen zijn er de hele week ook andere sportactiviteiten rondom het zwembad. 

Iedereen die de zwemmers wil aanmoedigen is van harte welkom. De pannenkoeken en 

broodjes knakworst staan klaar! 

 

Het normale tarief om deel te nemen aan de Zwem4Daagse is € 9,00 . Ook dit jaar kunnen de 

kinderen zich weer inschrijven voor het schooltarief van € 5,00. Voor deze € 5,00 mag je dus 4 of 

5 dagen komen zwemmen! Ouders die mee willen zwemmen kunnen zich niet via de website 

opgeven maar kunnen zich inschrijven aan de receptie van het zwembad. Zij betalen het 

normale tarief van € 9,00 met medaille of € 7,50 zonder medaille. 

 

   

 

  

 



JSP nieuws  
Wil jij vóór de zomervakantie nog een leuke sport uitproberen? Je kunt je NU nog aanmelden voor: 

Aikido, Boksen-kickboksen, Boogschieten, Dance, Golfsurfen, Jeugdfitness, (Jeugd)zeilen, Judo en 

Paardensport. 

Vanaf 18 juli staan de cursussen voor het nieuwe schooljaar online! 

 

  

Nieuw in Velsen: Sportmix - Plus  
Sportmix-plus is een sportles waar maximaal 8 kinderen (tussen de 8 en 12 jaar) per groep aan 

kunnen deelnemen. Deze les is bedoeld voor kinderen die bewegen buiten of op school, en/of 

samenspelen wat lastig vinden. Tijdens deze lessen gaat een gediplomeerde lesgever met de 

kinderen aan de slag, om de kinderen met plezier en met elkaar te laten sporten en spelen. Wat 

nieuw is aan de lessen dat deze in drie verschillende wijken in de gemeente Velsen plaats gaan 

vinden, te weten: 

 

IJmuiden-Oost, Willemsbeekzaal; elke maandag van 15.15-16.15 uur 

IJmuiden-West. Gymzaal Kennemerzaal; elke dinsdag van 16.00-17.00 uur 

Velserbroek: Gymzaal Springplank; elke donderdag van 16.00-17.00 uur 

 

  

Ieder kind doet mee 
De gemeente Velsen vindt dat alle kinderen gelijke kansen moeten hebben en dat geldt ook voor 

sportdeelname. Daarom stelt de gemeente extra geld beschikbaar aan ouders met een laag inkomen. 

Het doel is om de kinderen te stimuleren om zelf te gaan sporten, want dat is leuk en gezond. 

Zijn de financiën een belemmering om uw kind te laten sporten, aarzel dan niet en vraag de 

tegemoetkoming aan. U kunt per kind maximaal € 275,00 per jaar krijgen als u aan de voorwaarden 

voldoet. Van dit bedrag moet u tenminste € 200,00 besteden aan sport (of culturele activiteiten) van 

uw kind. 

Hoe vraagt u de vergoeding aan? U kunt bij de gemeente een aanvraagformulier “sociaal-culturele 

activiteiten” opvragen. Dat kan telefonisch (0255-14255) maar het is ook bij de balie van het Stadhuis, 

Dudokplein 1 te IJmuiden verkrijgbaar. Verder kunt u het aanvraagformulier downloaden. Ga naar 

www.velsen.nl, kies voor digitaal loket, en klik op sociaal-culturele activiteiten. In de toelichting bij het 

formulier kunt u lezen wat de voorwaarden zijn. Als u hier niet uit komt, komt u verdere informatie 

vragen bij de Buurtsportcoach (in uw buurt/wijk). 

Subsidie voor sportverenigingen  
Velsense sportverenigingen kunnen subsidie krijgen voor verschillende zaken. Deze subsidie kan 

verkregen worden door deze schriftelijk aan te vragen bij de gemeente Velsen. 

Er kan o.a. subsidie verkregen worden voor de volgende onderwerpen:  

Meer info 

Meer info 

http://www.velsen.nl/
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 Sportkadersubsidie: opleiden van trainers via een opleiding van NOC NSF 

 Gehandicapten/aangepaste sport 

 Organisatie sportevenementen/-toernooien 

 Organisatie van schoolsporttoernooi, sportclinics in de richting van nieuwe leden 

 Organisatie jubileum 

De Buurtsportcoaches in de verschillende wijken kunnen meer informatie hierover geven. Ben je 

hierin geïnteresseerd? Schrijf dan de buurtsportcoach aan! 

AGENDA 
 

 

OKT 

22 
 

  

SportInstuif Velsen 
De SportInstuif zal plaatsvinden in sporthal IJmuiden Oost, tussen 9.30 - 15.00 uur. 
 

 

NOV 

3 
 

  

Sportcongres gemeente Velsen 
Alle sportverenigingen uit de gemeente Velsen zijn/worden hiervoor uitgenodigd. 

Verdere informatie volgt nog. 
 

 

   

   

     

 

  

  

  

 

Sportsupport - Generaal Spoorlaan 2a - 2025 NB - Haarlem 

Profiel wijzigen - Afmelden 
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