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Bijgaand ontvangt u de tweede editie van de 

Sportnieuwsbrief Velserbroek, Driehuis en Santpoort. 

Deze nieuwsbrief staat vol met verschillend sportnieuws 

uit de gemeente. Actualiteiten worden o.a. 

gecomuniceerd via Twitter en Facebook. 

  

Als er vragen zijn over sport- en bewegen in Velserbroek, 

Driehuis of Santpoort kan er contact worden opgenomen 

met combinatiefunctionaris Jordy van Zaanen via 

jvzaanen@sportsupport.nl. 

Wist je dat... 

 Het ledenaantal van Strawberries dit seizoen met 

12% gegroeid is, Strawberries heeft nu rond de 

900 leden. 

 Het 1e van VSV kampioen is geworden in de 2e 

klasse. 

 De gemeente Velsen een tegemoetkoming heeft 

voor de kosten van sport als ouders dat niet zelf 

kunnen betalen. Klik hier voor meer info. 

 Suomi een loopcursus organiseert voor de 

Pierloop, voor de afstanden 8,2 km en 15 km. Klik 

hier voor meer info. 

 Op zondag 31 mei de 75e Pim Mulierloop plaats 

vond en dat dit jaar het Pim Mulier jaar is. 

 Heren 1 van de Strawberries gepromoveerd is 
naar de 2e klasse. 

Sportmix voor groep 1 t/m 4 
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Nieuwe Aanbod Brede 

School Velserbroek 

  

28-08 

Velserbroekloop 

  

30-08 

Iedere maandagmiddag van 15:00 tot 16:00 kunnen de 

kinderen van groep 1 t/m 4 komen sporten in gymzaal de 

Weid. De SportMix is het hele jaar en iedere 4 weken 

wordt er een nieuwe sport aangeboden, zo kunnen de 

kinderen kennis maken met de verschillende sporten die 

de gemeente Velsen te bieden heeft. En kunnen de 

kinderen uiteindelijk een gerichte keuze maken welke 

sporten ze in de toekomst willen beoefenen. Ook na de 

zomervakantie is de SportMix er weer  iedere maandag. 

Houd de website in de gaten, ook voor andere 

activiteiten. 

Terugblik sportmiddag Nationale sportweek 

Dinsdag 21 april was op de 

velden van The Smugglers 

en voetbalvereniging VSV 

een sportmiddag 

georganiseerd door Ad 

Otten van Welzijn Velsen en 

Jordy van Zaanen 

combinatiefunctionaris Velserbroek van SportSupport. 

Het was een mooie zonnige dag en er kwamen meer dan 

100 kinderen sporten deze dag. Dit jaar waren 

Atletiekvereniging Suomi, Tennisvereniging LTC Hofgeest, 

Honk- Softbalvereniging Terrasvogels en 

voetbalvereniging VSV aanwezig voor verschillende 

clinics. Het was een groot succes en volgend jaar wordt 

er in de Nationale Sportweek weer een sportmiddag 

georganiseerd. 

WK-oefenwedstrijden bij Terrasvogels 

In de aanloop naar het WK, dat op vrijdag 15 augustus 

van start gaat op het complex van Olympia Haarlem, is 

ook Terrasvogels betrokken bij de voorbereidingen. 

Op dinsdag- en woensdagochtend (9:30-11:00 uur) 

traint Team USA op 'De Elta'. Dinsdagavond (12 

augustus) is er om 19:00 uur een oefenduel tussen 

Puerto Rico tegen Canada of Botswana. Woensdagavond 

(13 augustus) spelen Canada en Mexico vanaf 19:00 uur 

tegen elkaar. 

ZorgSpecialist Loop 

Zondag 17 mei was de ZorgSpecialist Loop met dit jaar 

voor het eerst de scholenbokaal. Het was goed weer en 

er deden veel kinderen van verschillende scholen mee. 

De 1e scholenbokaal is gewonnen door basisschool De 

Hoeksteen, ook mogen deze kinderen naar de finale van 

de Telstar Streetleague en een wedstrijd van Telstar. 

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 

http://t.ymlp284.net/qmmeaaaesyhwafauwyaaaeuwhb/click.php
http://t.ymlp284.net/qmmeaaaesyhwafauwyaaaeuwhb/click.php
http://t.ymlp284.net/qmmmadaesyhwapauwyalaeuwhb/click.php
http://t.ymlp284.net/qmmeaaaesyhwafauwyaaaeuwhb/click.php
http://t.ymlp284.net/qmeyaiaesyhwafauwyafaeuwhb/click.php
http://t.ymlp284.net/qmmsataesyhwaoauwyadaeuwhb/click.php
http://t.ymlp284.net/qmmuaiaesyhwazauwyapaeuwhb/click.php


Special sports 

experience 

  

05-09 
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Halve van Haarlem 

  

De schoolsport kalender 

voor het komende 

schooljaar is 

toegevoegd als bijlage 

bij deze nieuwsbrief 

  
 

 

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. 

JeugdSportPas 

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! 

Olympic Velsen georganiseerd AV Suomi 

Dit schoolsporttoernooi 

werd georganiseerd voor de 

kinderen van groep 5. 

Tijdens dit toernooi hebben 

de kinderen verschillende 

onderdelen van de 

atletieksport beoefend 

namelijk, verspringen, hoogspringen, sprint, balwerpen 
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en de 600 meter. Het was een erg geslaagde dag en het 

is gelukkig droog gebleven. Aan het eind van de dag 

hebben de kinderen allemaal een aandenken ontvangen. 

Internationaal goud voor springers TVIJ 

In het pinksterweekend vond het 24e Ostseepokal plaats 

in Sörup Duitsland, een jaarlijks gezellige en spannende 

internationale trampolinewedstrijd. TVIJ was dit jaar met 

8 springers naar Duitsland afgereisd. Verder waren een 

trainster, 2 juryleden en heel wat supporters mee. Op de 

zaterdag werden individuele wedstrijden gesprongen. 

Hierbij hebben Siebe Wielenga en Romana Schuring de 

finale gehaald. Siebe greep net naast de prijzen en werd 

4e, Romana werd 10e na een val in de finale. Zondag 

waren de synchroonwedstrijden waarbij Annick samen 

met haar synchroonpartner Jennifer Kouwenhoven uit 

Heerenveen 1e is geworden. Ook Mel is eerste geworden 

samen met zijn synchroonpartner Daan Bergsma uit 

Heerenveen. 

Voetbalinstuif RKVV Velsen 

Strawberries is 18 juni 

gestart met Zomerhockey. 

Deze nieuwe activiteit is 

bedoeld voor leden én niet-

leden van de Velsense 

hockeyclub. Dankzij een 

bijdrage van Pieter Delsman 

Makelaars uit Heemstede is 

deelname gratis. Voor Strawberries-leden geldt als 

spelregel dat zij een niet-lid mee moeten nemen. Vooraf 

aanmelden is niet nodig.  

Jeugdleden zijn zaterdag van 11.00 tot 12.30 uur welkom 

om samen met een vriendje of vriendinnetje te komen 

hockeyen. Voor niet-leden zijn voldoende sticks 

aanwezig. De trainingen zijn laagdrempelig en uitdagend 

voor kinderen vanaf 8 jaar. Na afloop staat voor iedereen 

limonade klaar op het terras. Ook de senioren van 

Strawberries kunnen in de zomer doorhockeyen. De 

trainingen voor deze categorie vinden plaats op 

donderdag van 20.00 tot 21.30 uur. Naast de senioren 

zijn ook trimhockeyers van harte welkom om - samen 

met een niet-lid - te komen hockeyen. 

Strawberries Zomerhockey wordt mogelijk gemaakt door 

een financiële bijdrage van Pieter Delsman Makelaars uit 

Heemstede. Het Zomerhockey start is 18 juni gestart en 

eindigt op 15 augustus. Meer weten? khc-strawberries.nl. 

Historisch moment bij RKVV Velsen 

Zondag 7 juni werd een finalewedstrijd voor de 

nacompetitie van de reserve 3e klasse gespeeld. De 

finalewedstrijd van de nacompetitie was heel bijzonder 

omdat het een wedstrijd was tussen Velsen 2 en Velsen 

5. Op het warme kunstgras op Sportpark Driehuis werd 
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om 13.00 afgetrapt, onder professionele begeleiding van 

drie neutrale scheidsrechters. Het had het mooie toetje 

van het seizoen moeten worden voor Velsen 2, maar dat 

liep even anders. Ofschoon het tweede zou promoveren 

omdat het een selectieteam is, was het aan de wedstrijd 

niet echt te zien. Uiteindelijk won Velsen 5 met 2-1. 

VSV jeugdkamp groot succes 

In het weekend van 30 en 31 mei was de traditionele 

jeugdkamp voor D en E pupillen. Eerste werd een 

introductie spelletje gespeeld, zodat iedereen elkaar een 

beetje beter leerde kennen en het gaf gelijk een goede 

sfeer voor het vervolg. Dit jaar was een heuse katapult 

bouwen en een sloopauto trekken op de parkeerplaats 

die door autobedrijf Rutte beschikbaar was gesteld. 

Daarnaast stond bierkratten lopen, broekhangen, gaten 

schieten, met ze tweeën in een broek voetballen, kratje 

trap en haasje schieten op het programma. De hazen 

waren dit jaar een aantal C junioren die hun kamp 

destijds zo leuk vonden dat ze spontaan aanboden om dit 

jaar te helpen. Aan het eind van de middag werd er een 

7 tegen 7 voetbal toernooi gehouden. 's Avond werd er 

naar de Spaanse beker gekeken met daarop volgend de 

uitsmijter van de avond "de spokentocht". We kunnen 

terugkijken op een zeer geslaagd kamp waarbij het heel 

gezellig was. 

Zaalvoetbal keert terug bij VSV 

Na jaren net niet, gaat het nu eindelijk wel gebeuren: 

VSV zal met ingang van seizoen 2015-2016 weer onder 

eigen vlag gaan zaalvoetballen. De voorbereidingen zijn 

in volle gang en de zaalvoetbaltak begint al aardig vorm 

te krijgen. 

Zo zullen alle 5 teams van zvv Olympique en het 7e van 

zvs/De Stal overkomen naar VSV, waardoor we direct 

over 6 teams beschikken. Tel daarbij de enthousiaste 

reacties op die links en rechts te horen zijn, en we 

kunnen starten met een fiks aantal spelers van VSV die 

in de regio meteen serieus zal worden genomen. Met de 

KNVB is overeengekomen dat we de klassen waarin zvv 

Olympique speelt mogen behouden. Dit betekent dat het 

eerste team volgend seizoen meteen op 2e klasse niveau 

mag uitkomen. Maar ook de lagere zaalvoetbalteams 

kunnen in hun gebruikelijke klasse blijven spelen. 

Het is een bewuste keuze van het zaalvoetbalbestuur om 

het eerste jaar alleen senioren teams in te schrijven voor 

competitie. Gedurende het volgende seizoen zal met het 

technische hart van het veldvoetbal bekeken worden hoe 

we eventueel met jeugdzaalvoetbal gaan beginnen. 

Voordat dit zover is willen we eerst een goede structuur 

opzetten en afspraken maken hoe om te gaan met 

begeleiding, training etc.  

De kosten voor het zaalvoetbal worden bewust laag 



gehouden met € 1.050,- per team – exclusief bijdrage 

kledingfonds van € 15,- pp/per seizoen. Als thuishal zal 

in principe het Polderhuis in Velserbroek op vrijdagavond 

worden aangehouden. Dus ook voor de VSV aanhang is 

het leuk om onze jongens aan te komen moedigen.  

Mocht je meer informatie willen, kun je je wenden tot: 

Henk Stegeman – henk.stegeman@ziggo.nl – 06-

52494026 

www.sportsupport.nl  

In opdracht van de gemeente Velsen is SportSupport 

werkgever van de combinatiefunctionarissen sport-

onderwijs en organisator van de JeugdSportPas 
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