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Welkom bij de tweede sportnieuwsbrief vanuit IJmuiden. 

De maanden april en mei stonden vol met sportieve 

activiteiten. In deze nieuwsbrief beschrijven we welke 

sportieve activiteiten er hebben plaatsgevonden. En welke 

activiteiten er nog op de agenda staan. Ook leuke 

ontwikkelingen op de sportverenigingen komen hier aan 

bod. Ontvangt u deze nieuwsbrief en wilt u ook een item 

inbrengen voor de volgende nieuwsbrief? Stuur dan een 

mailtje vóór 21 augustus 

naar mteunissen@sportsupport.nl. 

Kwartfinales Cruyff 6 VS 6 Toernooi op het Cruyff 

Court – Pleiadenplantsoen 

Deze kwartfinales werden op 

Goede Vrijdag 3 april 

gespeeld op het Cruyff Court 

in IJmuiden, hier streden de 

beste teams uit IJmuiden, 

Haarlem, Beverwijk en 

Heemskerk om de titel! 

Zowel de jongens als de 

meiden uit Heemskerk waren 

hier te sterk voor de andere teams. Beide teams zijn door 

naar de Halve finales die bij de Amsterdam Arena worden 

georganiseerd. De organisatie van het Cruyff Foundation 

was ook aanwezig en leerden de kinderen de 14 REGELS 

van JOHAN CRUYFF. Tevens werd er een FAIRPLAY prijs 

uitgereikt, want het ging deze middag niet alleen om goed 

voetbal maar ook om sportiviteit en respect. 

Nationale sportweek 
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Activiteitenkalender 

28-08 

Velserbroekloop 

  

30-08 

Special Sports 

Experience 

 

12-09 

Pierloop Velsen 

  

18-09 

Opening nieuwe 

sporthal Zeewijk  

Van 18 april tot en met 25 

april stond heel het land in 

het teken van de Nationale 

Sportweek. Alle 

sportverenigingen en 

sportorganisaties in Velsen 

hadden de mogelijkheid om 

een mooi sportprogramma 

voor de inwoners van 

gemeentes neer te zetten. Zo konden nog meer inwoners 

kennis maken met het sportaanbod van de 

verenigingen/organisaties. De Nationale Sportweek is ook 

een middel om als vereniging of sportorganisatie nieuwe 

leden werven. In IJmuiden – West werd er op maandag 20 

april van 15.00 – 17.00 uur op het Gijzenveldplantsoen 

een instuifmiddag georganiseerd. Alle basisschoolkinderen 

uit de buurt waren welkom. Tijdens deze instuif konden de 

kinderen: 

 Tennissen onder begeleiding van trainers van LTC 

de Heerenduinen 

 Voetballen onder begeleiding van trainers van VV 

Stormvogels 

 Volleyballen onder begeleiding van trainers van 
Smashing Velsen 

Koningsspelen 

Vrijdag 24 april werden de landelijke koningsspelen 

georganiseerd. Veel scholen uit IJmuiden hebben hieraan 

meegedaan. Een aantal scholen zijn naar het strand 

geweest en hebben meegedaan aan de koningsspelen 

georganiseerd door KiDS Samen en de Hogeschool van 

Amsterdam. Het Kompas heeft met zijn leerlingen een 

sportieve middag bij LTC de Heerenduinen gehouden dit 

werd georganiseerd door de Buurtsportcoach in 

samenwerking met de vereniging. De Zandloper, De 

Origon en de Klipper hadden ook een gezamenlijke 

sportdag in Sporthal Zeewijk en op de velden van VV 

Stormvogels. 

De Vuurtoren hield de 

koningsspelen op het terrein 

van DKV, Strawberries en 

V.V. IJmuiden. Aan iedere 

vereniging was gevraagd een 

sport en spel ochtend te 

organiseren voor de groepen 

1 t/m 8. Bij korfbal 

vereniging DKV hebben de kinderen de gehele sportdag 

korfbal gerelateerde spelletjes kunnen spelen. Bij 

Strawberries werd hockey les gegeven. Op het terrein van 

V.V. IJmuiden werd voetbal gegeven, en ook fanatiek 

gesoftbald. 

Wil je volgend jaar weten wat er allemaal mogelijk is bij de 
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19-09 

Opendag sporthal 

Zeewijk  

  

De schoolsport 

kalender voor het 

komende schooljaar is 

toegevoegd als bijlage 

bij deze nieuwsbrief 

    
 

 

verschillende verenigingen? Neem dan eens contact met 

op met de Buurtsportcoach. 

Sportdag De Boekanier 

Basisschool de Boekanier organiseerde 17 juni een 

sportdag. Tijdens de sportdag waren maar liefst 8 

sportverenigingen aanwezig. En op verschillende locaties 

kon er worden gesport in en rondom de school. De 

kinderen konden zelf verschillende sporten kiezen die zij 

graag wilden doen. In de school werd judo, free-running, 

tennis, dans en capoeira aangeboden. Bij boxgym Vogel 

konden de leerlingen mee doen aan een kickboksclinic. Op 

het veld bij het Vellesan werd rugby en atletiek gegeven. 

De kinderen hebben er genoten en een super sportieve 

ochtend gehad. 

Ieder kind doet mee in de gemeente Velsen 

De gemeente Velsen vindt het belangrijk dat veel kinderen 

sporten, wat helaas niet altijd gebeurd of mogelijk is. De 

gemeente Velsen stelt extra geld beschikbaar aan ouders 

met een laag inkomen. Zijn de financiën een belemmering 

om uw kind te laten sporten, aarzel dan niet. 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 kan een vergoeding aangevraagd worden? 

U kunt bij de gemeente een aanvraagformulier “sociaal-

culturele activiteiten” opvragen. Dat kan telefonisch 

(14255) maar het is ook bij de balie van het Stadhuis, 

Dudokplein 1 te IJmuiden verkrijgbaar. Verder kunt u het 

aanvraagformulier downloaden. Ga naar velsen.nl, kies 

voor digitaal loket, en klik op sociaal-culturele activiteiten. 

ZorgSpecialist Loop 

Zondag 17 mei was het 

Telstar Stadion flink gevuld 

met veel enthousiaste 

hardlopers. Nieuw dit jaar 

was het Telstar Thuis in de 

Wijk Fundorp, dat op het veld 

stond gevuld met 8 

luchtkussens en 

hindernisbanen waar de 

kinderen na het lopen van hun 1.5 KM de overgebleven 

energie kwijt konden. Er hebben ruim 100 kinderen 

meegedaan aan de 1.5 KM. Dit jaar werd er een 

scholenbokaal uitgereikt aan de school met het meeste 

aantal deelnemers. Basisschool de Hoeksteen uit 

Velserbroek ging er met de prijs vandoor. Ook werden de 

kinderen van de Hoeksteen uitgenodigd om bij de Finale 

van de Telstar Street League de deelnemers aan te 
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moedigen! 

Telstar Street League 

Woensdag 8 april is de vierde 

editie van de Telstar Street 

League van start gegaan. Dit 

is een spectaculair 

voetbaltoernooi voor jongens 

én meisjes van 12 tot 16 

jaar, dat bovendien de 

leefbaarheid in de wijken 

bevordert. Dit jaar werden 

weer voorrondes in de verschillende wijken in Velsen 

gehouden. Inschrijving was gratis en kon bij de 

Buurtsportcoaches. Het evenement wordt georganiseerd 

door de maatschappelijke stichting Telstar Thuis in de Wijk 

samen met de gemeente Velsen het jongerenwerk van 

Stichting Welzijn Velsen, Buurtsport, SportSupport en 

Woningbedrijf Velsen. De voorrondes waren een groot 

succes! In Velserbroek streden 6 jongensteams en 2 

meidenteams om een plekje in de finale die in 

september/oktober plaats zal vinden in het Telstar 

Stadion. 

School Triathlon 

Donderdag 4 juni werd bij Zwembad de Heerenduinen de 

School Triatlon georganiseerd. Hier hebben de kinderen 

een parcours afgelegd waarbij ze moesten hardlopen, 

hindernisbaan afleggen en zwemmen. Maar liefst acht 

basisscholen hebben hieraan deelgenomen en het was een 

zeer geslaagde ochtend. 

Nieuw: brede school IJmuiden 

Maandag 17 augustus start voor iedereen het nieuwe 

schooljaar. Voor de kinderen van basisschool de Zandloper 

is deze dag extra spannend want ze gaan dit jaar starten 

in het nieuwe school gebouw onder een nieuwe 

schoolnaam: de Zefier. Tevens start de Brede School 

IJmuiden op deze prachtige locatie. 

Alle kinderen uit de buurt kunnen deelnemen aan de 

activiteiten die de Brede School organiseert, wil je weten 

wat het aanbod is? Dan kun je straks op de vernieuwde 

website van de Zefier kijken! 

Elke maandag sporten 

Iedere maandag kan je komen sporten bij Buurtsportcoach 

Milanne tussen 15.00 en 16.00 uur. We verzamelen op het 

schoolplein van de Zandloper. Deelname is gratis! Als het 

nieuwe schooljaar begint verzamelen we op het nieuwe 

schoolplein, dan kun je van 15.00 tot 16.00 uur meedoen 

met ‘Samen Buitenspelen’ dit speel uur is gratis. Daarna 

kan je meedoen aan de Brede School activiteiten van 

16.00 tot 17.00 uur. Het aanbod van deze activiteiten 



staan op de website van de Zefier en op jeugdsportpas.nl. 

Nieuws Smashing Velsen 

Smashing Velsen heeft 

afgelopen seizoen in de 

competitie 2 kampioensteam 

afgeleverd, Heren 1 en JB1. 

Wat nog veel bijzonderder is, 

is dat 3 van de 4 miniteams 

(<12 jaar) kampioen werden 

bij het afsluitende toernooi. 

Voor komend seizoen hopen 

wij deze trend natuurlijk door 

te zetten. We breiden 

daarom de minigroep in IJmuiden uit. Deze wordt nu, net 

als in Velserbroek van 6-12 jaar. Verder kan alle jeugd nu 

2x in de week trainen. Het nieuwe seizoen start direct na 

de zomervakantie. Kun je niet zo lang wachten? Kom op 

het strand volleyballen! Elke dinsdag (bij goed weer) om 

19:30 op het IJmuidenstrand voor Paviljoen Noordzee. 

Deelname is gratis. Kijk op smashingvelsen.nl/beachen of 

het doorgaat. Verder is op 28 juni het jaarlijkse Promis 

beachvolleybaltoernooi, zie smashingvelsen.nl/toernooi. 

Nieuws DKV 

Tijdens voorlopig zijn laatste 

training heeft het bestuur 

van DKV Johan Bax in het 

zonnetje gezet. Johan is de 

afgelopen 40 jaar trainer 

geweest van DKV. Met veel 

plezier heeft hij vooral de 

jeugdteams verder geholpen 

in het hun korfbalontwikkeling. Maar bij Johan stond toch 

altijd het plezier voorop. Het bestuur bedankt hem voor 

zijn inzet voor de club als trainer. Leuk om te weten is dat 

Johan zijn eigen vrouw ook heeft getraind. Dit was in de 

beginperiode van Johan zijn trainersloopbaan. Ook hebben 

we zijn vrouw Petra Bax even in de schijnwerpers gezet. 

Petra stopt na ruim 40 jaar korfballen maar blijft wel niet-

spelend lid. Johan en Petra, heel erg bedankt!! 

  

 

JeugdSportPas 
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Het einde van het schooljaar is weer in zicht en dat 

betekent dat de voorbereidingen voor het nieuwe 

schooljaar weer in volle gang zijn, zo ook voor de 

JeugdSportPas-activiteiten. In samenwerking met de 

buurtsportcoaches, de sportverenigingen en -clubs uit de 

buurt, worden er activiteiten voor de kinderen van 5-12 

jaar in elke wijk georganiseerd. 

  

NIEUW! Vanaf maandag 6 juli 17.00 uur kunnen de 

kinderen via jeugdsportpas.nl inschrijven voor het 

JeugdSportPas-aanbod voor het nieuwe schooljaar 2015-

2016; Met 1 druk op de knop worden alle activiteiten in de 

wijk zichtbaar! Vanaf 15 augustus gaan de sportactiviteiten 

daadwerkelijk van start. 

  

LET OP! Aankomend jaar zal de mini-brochure voor Periode 

1 (aug-dec) verspreid gaan worden in week 34 op de 

BO/SO. Mochten jullie nog leuk sportaanbod hebben en 

meedoen aan JeugdSportPas, neem dan contact op met 

team JeugdSportPas via jspvelsen@sportsupport.nl of bel 

met 023-5260302. 

  

Tot in het nieuwe schooljaar, alvast fijne vakantie 

gewenst! 

www.sportsupport.nl  

In opdracht van de gemeente Velsen is SportSupport 

werkgever van de buurtsportcoaches en organisator van 

de JeugdSportPas 
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