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Schoolsport 2016-2017 
 
 

Alle informatie over schoolsport is te vinden op de website www.sportloketvelsen.nl. 

De website is het portaal voor o.a. alle informatie, inschrijvingen, spelregels, speelschema’s.  

 

Website: 

Onder de button “Sport en Onderwijs” klikt u op het item “Schoolsport”. Op deze pagina staat de 

kalender voor komend seizoen evenals het vernieuwde schoolsportboekje. Tegen de tijd dat een 

betreffende activiteit zich af gaat spelen ontvangt de school een e-mail. Op de website kunt u het 

desbetreffende toernooi aanklikken. Hier treft u alle informatie over het toernooi.  

 

Inschrijfformulier: 

Onder de link inschrijving kunt u direct alle informatie op het online formulier invullen per 

inschrijving. Na het volledig invullen van het formulier ontvangt u een bevestiging per mail met een 

kopie van de inschrijving. Bewaar deze mails goed, want dit de bevestiging van inschrijving.  

- Inschrijvingen en bevestigingen zouden de eerste keer in de ongewenste post terecht kunnen 

komen dus check dit even goed. 

- Let op: Alleen schoolvoetbal gaat op een aangepaste wijze. Inschrijving per school alleen 

mogelijk op 15 feb in sporthal IJmuiden-Oost zoals voorgaande schooljaren. 

 

Communicatie: 

Informatie betreffende de data voor uitnodigingen, inschrijfformulieren, sluiting inschrijving, 

ontvangen programma kunt u vinden op de achterzijde van dit boekje. 

 

Verzoek doorgeven wijzigingen in personeelsbestand vakdocenten bewegingsonderwijs: 

Wij verzoeken u eventuele wijzigingen op gebied van directie en/of vakdocenten binnen uw school, 

ook gedurende het schooljaar, door te geven aan kgroot@velsen.nl.  
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Gedragsprotocol Schoolsport 
 

De organisatie krijgt nog wel eens kritiek te verduren tijdens de verschillende toernooien. Daarom 

wordt er een gedragsprotocol gehanteerd. 

Het gedragsprotocol kent wat regeltjes die vooral betrekking hebben op hoe wij, leden van de 

schoolsportcommissie, vinden dat zowel begeleiders als ouders zich tijdens de toernooien dienen te 

gedragen, naar zowel scheidsrechters, leiders als deelnemers toe.  

 

1.  Respecteer de regels van de sport; 

2.  Respecteer de mede- en tegenstanders binnen de sport; 

3.  Behandel alle deelnemers in de sport gelijkwaardig; 

4.  Pesten en/of schelden is verboden; 

5.  Gebruik geen (fysiek-, mentaal- en verbaal) geweld bij sport; 

6.  Aanvaard de beslissingen van scheidsrechters en wedstrijdleiders; 

7.  Zorg met respect voor accommodatie en materiaal; 

8.  Begeleiding van het team is meerderjarig en   verantwoordelijk;  

9.  Ouders en supporters dienen zich, onder verantwoordelijkheid van de school, ook netjes 

aan de regels te houden; 

 

De organisatie vraagt de scholen om dit gedragsproctocol te verspreiden onder alle deelnemende 

leerlingen/begeleiders/ouders. 

 

 

 
 

 

 

 

Aansprakelijkheid 

Deelnemen geschiedt op eigen risico. De organisatie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid t.a.v. 

letsel, schade, vermissing, gevolgen van onrechtmatige daden door derden, e.d 

 

Voor alle informatie over de schoolsportactiviteiten 2016 - 2017:  

Gemeente Velsen 

Afdeling Sportzaken  

Dudokplein 1 

1971 EN IJmuiden 

T : 0255-567666  

E : sportzaken@velsen.nl 
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- Dubbel6kamp
28 en 29 december 2016
Groep 3 t/m 8
Sporthal Zeewijk, IJmuiden

- Schaaktoernooi
5 februari 2017
Groep 4 t/m 8
Clubgebouw Soli Santpoort-Noord

- Zwem5kamp
13 t/m 17 februari 2017
Groep 7
Zwembad De Heerenduinen

- Basketbaltoernooi
20 februari 2017
Groep 7 & 8
Sporthal IJmuiden-Oost

- Triatlon
8 juni 2017
Groep 6
Zwembad De Heerenduinen

- Peanutbaltoernooi
13 juni 2017 - Groep 7
Sportpark De Elta, Santpoort-Zuid

- Olympic Velsen
30 juni 2017 - Groep 5
Sportpark Groeneveen
Santpoort-Noord

- Voetbaltoernooi
13 maart t/m 13 april 2017
Groep 5 t/m 8
Sportpark Schoonenberg
Velsen-Zuid

De Schoolsportcommissie wenst alle kinderen  
een leuk en sportief schooljaar toe!

november
2016

december
2016

maart
2017

februari
2017

juni 2017

oktober
2016

- Damtoernooi
23 november 2016
Groep 4 t/m 8
Burgerzaal Stadhuis IJmuiden

- Volleybaltoernooi
19 oktober 2016
Groep 5 t/m 8
Sporthal IJmuiden-Oost

- Korfbaltoernooi
22 oktober 2016
Groep 3 t/m 6
Sporthal Zeewijk, IJmuiden
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Overige Sportstimuleringsactiviteiten 
 

 

Sportmix 2016 – 2017 (in diverse wijken in Velsen.) 

 

Alle buurtsportcoaches basisonderwijs organiseren een  naschools sportprogramma; genaamd ‘SPORTMIX’.  

 

Deze activiteit is voor kinderen voor de groepen 3 t/m 8 van de basisschool  en heeft als doel om kennis te 

maken met diverse (nieuwe) sporten. Velsense sportverenigingen komen naar desbetreffende locaties zodat 

er steeds een nieuwe sport gedaan kan worden aangeboden. 

 

Kijk op velsenbeweegt.nl en ontdek welke sport wanneer gegeven wordt. 

Inschrijven voor de sportmix kan via www.sportpas.nl/velsen of via de buurtsportcoaches in de betreffende 

wijk. Sportmix vindt op de volgende locaties plaats: 

 

 Velserbroek 

 Sportmix Velserbroek: 

o Gymzaal de Weid, Velserbroek 

o Maandag 15.00-16.00 uur (groep 1 t/m 4) 

o €3,00- per les. 

o Meer informatie en inschrijven via buurtsportcoach Jordy van Zaanen: 

jvzaanen@sportsupport.nl + via www.bredeschoolvelserbroek.nl 

 Sportmix Velserbroek 

o Gymzaal  de Springplank, in Velserbroek 

o Donderdag  15.00-16.00 uur (groep 1 t/m 4) 

o €3,00- per les. 

o Meer informatie en inschrijven via buurtsportcoach Jordy van Zaanen: 

jvzaanen@sportsupport.nl + via www.bredeschoolvelserbroek.nl 

 Sportmix Velserbroek 

o Gymzaal de Weid, Velserbroek 

o Donderdag  15.00-16.00 uur (groep 4 t/m 6) 

o €3,00- per les. 

o Meer informatie en inschrijven via buurtsportcoach Jordy van Zaanen: 

jvzaanen@sportsupport.nl + via www.bredeschoolvelserbroek.nl 

 IJmuiden-West 

 Sportmix IJmuiden-West 

o Sporthal Zeewijk, IJmuiden 

o Maandag 15.00-16.00 uur (groep 1 t/m 3) 

o €1,- per les 

o Meer informatie en inschrijven via buurtsportcoach Milanne Teunissen: 

mteunissen@sportsupport.nl 

 

 Sportmix IJmuiden-West 

o Sporthal Zeewijk, IJmuiden 

o Maandag 15.00-16.00 uur (groep 5 t/m 8) 

o €1,- per les 

o Meer informatie en inschrijven via buurtsportcoach Milanne Teunissen: 

mteunissen@sportsupport.nl 

 

 

http://www.sportpas.nl/velsen
mailto:jvzaanen@sportsupport.nl
http://www.bredeschoolvelserbroek.nl/
mailto:jvzaanen@sportsupport.nl
http://www.bredeschoolvelserbroek.nl/
http://www.bredeschoolvelserbroek.nl/
mailto:jvzaanen@sportsupport.nl
http://www.bredeschoolvelserbroek.nl/
mailto:mteunissen@sportsupport.nl
mailto:mteunissen@sportsupport.nl
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IJmuiden-Oost 

 

 Sportmix IJmuiden-Oost 

o Gymzaal Willemsbeek, IJmuiden 

o Maandag 16.00-17.00 uur 

o €1,- per les 

o Meer informatie via buurtsportcoach Nicky Brouwer: nbrouwer@sportsupport.nl 

 Velsen-Noord 

 Sportmix Velsen-Noord 

o Wijckeroogzaal, Velsen-Noord 

o Donderdag 16.00-17.00 uur (groep 3 t/m 6) 

o €1,- per les 

o Meer informatie en inschrijven via buurtsportcoach Jurre Brussel: jbrussel@sportsupport.nl 

 

 

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 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. Een van de doelstellingen is om de kinderen na verloop 

van tijd door te laten stromen naar een geschikte sportvereniging. Tijdens de lessen komen verschillende 

sportverenigingen op bezoek. Wat nieuw is aan de lessen dat deze in drie verschillende wijken in de 

gemeente Velsen plaats gaan vinden, te weten: 

 IJmuiden-Oost  Willemsbeekzaal 2  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 

 

De kosten voor 13 lessen zijn €25,- per persoon.  De lessen starten  in de week van 3 oktober 2016. 

Een screening van de 1e en 2e les behoort tot de mogelijkheden. 

 

Meer informatie kan via de sportdocent van de basisschool of via de buurtsportcoaches/docenten. 

Inschrijven is alleen mogelijk via de buurtsportcoach/docent. 

 

IJmuiden-Oost/Velsen-Zuid & Driehuis 

- Docent:    Jurre Brussel    jbrussel@sportsupport.nl 

- Buurtsportcoach:  Nicky Brouwer   nbrouwer@sportsupport.nl 

 

Velserbroek/Santpoort 

- Docent:   Maarten Molenaar  maartenmolenaar76@hotmail.com 

- Buurtsportcoach:  Jordy van Zaanen  jvzaanen@sportsupport.nl 

 

IJmuiden-West  

- Docent:   Nicky Brouwer   nbrouwer@sportsupport.nl 

- Buurtsportcoach:  Milanne Teunissen  mteunissen@sportsupport.nl 

 

mailto:nbrouwer@sportsupport.nl
mailto:jbrussel@sportsupport.nl
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Activiteit Datum Groep Organisatie Locatie 

Uitnodiging 
scholen 

Reminder 
scholen 

 

Inschrijving 
sluit 

Vereniging 
informeren 

Speelschema 
scholen 

Schoolvolleybal 19-10-16 5 t/m 8 Smashing Velsen Sporthal IJmuiden-Oost, IJmuiden 
29-08 22-09 

26-09 
29-09 03-10 10-10 

Schoolkorfbal 22-10-16 3 t/m 6 DKV Sporthal Zeewijk, IJmuiden 
01-09 30-09 04-10 05-10 12-10 

Schooldammen 23-11-16 4 t/m 8 DCIJ Burgerzaal, Stadhuis IJmuiden 
04-10 31-10 03-11 07-11 16-11 

Dubbel6kamp 28-12-16 & 29-12-16 3 t/m 8 Recreators Sporthal Zeewijk, IJmuiden 
24-10 8-11 

21-11 
24-11 28-11 12-12 

Schoolschaken 05-02-17 4 t/m 8 SC Santpoort Clubgebouw Soli, Santpoort-Noord 
06-12 16-01 

23-01 
26-01 30-01 01-02 

Zwem5kamp 13-02-17 t/m 17-02-17 7 
Zwembad  
De Heerenduinen Zwembad De Heerenduinen, IJmuiden 

12-12 10-01 
23-01 

26-01 30-01 06-02 

Schoolbasketbal 20-02-17 7 & 8 VBC Akrides Sporthal IJmuiden-Oost, IJmuiden 
09-01 30-01 02-02 06-02 13-02 

Schoolvoetbal * 13-03-17 t/m 13-04-17 5 t/m 8 
Schoolvoetbal 
commissie Sportpark Schoonenberg, Velsen-Zuid 

12-01 13-02 * 15-02 27-02 

Pim Mulierloop 
(ipv Pierloop)  3 t/m 8 AV Suomi Sportpark Groeneveen, Santpoort-Noord 

     

Schooltriatlon 08-06-17 6 
Zwembad De 
Heerenduinen Zwembad De Heerenduinen, IJmuiden 

03-04 15-05 18-05 22-05 29-06 

Schoolpeanutbal 13-06-17 7 H&S Terrasvogels Sportpark De Elta, Santpoort-Zuid 
10-04 22-05 24-05 29-05 06-06 

Olympic Velsen 30-06-17  5 AV Suomi Sportpark Groeneveen, Santpoort-Noord 
16-05 06-06 09-06 12-06 22-06 

      

 

  

 

 * Inschrijving voor voetbal alleen persoonlijk mogelijk op woensdag 15 februari 2017 tussen 13.00 en 16.00 uur in de bestuurskamer 
van sporthal IJmuiden- Oost. Graag 1 contactpersoon met alle inschrijvingen. Zie uitnodiging voor meer informatie. 
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