
Wil jij ook meedoen aan de voorronde Cruy�  Courts 
6 vs 6 in IJmuiden en zit je in groep 7 of 8 van het ba-
sisonderwijs? Op woensdag 11 maart gaat gespeeld 
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6 maart Happy Swim Hour 
 www.zwembadvelsen.nl
11 maart  Cruy�  Court 6 vs 6 voorronde Velsen  
 www.sportloketvelsen.nl
13 maart Discozwemmen                     
 www.zwembadvelsen.nl
15 maart Spaarnwoudeloop 
 www.kavholland.nl/
 spaarnwoudeloop
16 maart   Start Schoolvoetbal Velsen 
 www.schoolvoetbalvelsen.nl
20 maart Happy Swim Hour 
 www.zwembadvelsen.nl
24 maart Badmodeverkoop 
 www.zwembadvelsen.nl
27 maart Discozwemmen
 www.zwembadvelsen.nl
28 maart Smashing Velsen volleybaltoernooi  
 www.smashingvelsen.nl

Evenementenkalender 

Tennissen op Tennispark 
Velserbeek in Velsen-Zuid
Op landgoed Velserbeek in Velsen-Zuid ligt tennispark 
Velserbeek. Het tennispark beschikt over 2 schitterend 
gelegen gravelbanen inclusief kleedruimte met douche. 
De banen zijn van 1 april t/m 1 oktober in gebruik. De prijs 
per uur is relatief laag, vanaf € 13,00 per uur (tarief 2015) 
kunt u al gezellig met z’n tweeën of vieren tennissen.

Tarieven per baan
- Uurtarief losse baan € 13,00
- Uurtarief per seizoen € 194,00
- Daluurtarief per seizoen (voor 09.00 uur) € 96,00

Heeft u interesse dan kunt u contact opnemen met de 
afdeling Sportzaken tel. 0255-567666 of  mail naar 
sportzaken@velsen.nl. Ook kunt u een aanvraagformulier downloaden via www.sportloketvelsen.nl

worden om het kampioenschap  van Velsen/IJmui-
den op het Cruy�  Court aan het Pleiadenplantsoen in 
IJmuiden.  Buurtsport IJmuiden, Andres Kiekens, en de 
combinatiefunctionaris IJmuiden-West, Milanne Teunis-
sen organiseren het voetbaltoernooi in samenwerking 
met de Johan Cruy�  Foundation. Meer informatie en 
aanmelden per team graag via: mteunissen@sportsup-
port.nl

De winnaars bij de jongens en meisjes zullen we in april 
terugzien bij de kwart� nales op vrijdag 3 april ook op 
het Cruy�  Court op het Pleiadenplantsoen in IJmuiden.  
Hier wordt de strijd aangebonden met de winnaars uit 
Heemskerk, Beverwijk en Haarlem. De winnaars van 
deze toernooien plaatsen zich voor de halve � nales en 
uiteindelijk de Landelijke Finale in Amsterdam waar 
wordt gestreden om de titel: “Cruy�  Courts Kampioen 
van Nederland 2014-2015”. De Nederlands Kampioen 
speelt vervolgens het o�  ciële WK Cruy�  Courts 6 vs 6 
tegen teams uit o.a. Spanje, Zuid Afrika, Belgie, Enge-
land en Marokko. 

Zwangerschapszwemmen 
in zwembad De Heerenduinen

Voorronde Cruy�  Courts 6 vs 6 
op Cruy�  Court in IJmuiden

Vanaf 18 t/m 25 april 2015 vindt de jaarlijkse Natio-
nale Sportweek plaats in Nederland. Alle sportver-
enigingen en sportorganisaties in Velsen hebben 
de mogelijkheid om een mooi sportprogramma 
voor de inwoners van gemeente neer te zetten. Zo 
kunnen er nog meer inwoners kennis maken met 
het sportaanbod van de verenigingen/organisa-
ties. De Nationale Sportweek is ook een middel om 
als vereniging of sportorganisatie nieuwe leden 
te werven. De verenigingen worden verzocht om 
in deze week (speciaal) voor niet-leden een open 
dag(en), open middag, een inloop uur, training of 
ander aanbod te organiseren, waarbij de inwoners 
vrijblijvend kennis kunnen maken met het aanbod 
van de sportvereniging.

De verenigingen hebben dit jaar de mogelijkheid 
om hun activiteiten direct aan te melden op 
www.nationalesportweek.nl. Via deze website kunt 
u elke activiteit in deze week direct aanmelden.
Het is van belang voor de sportverenigingen om de 
activiteiten intern en extern te goed te promoten.
Voorbeelden van interne promotie zijn o.a. nieuws-
brieven, clubblad en poster. Extern zou gedacht 
kunnen worden 
aan persberich-
ten, advertenties 
en social media.

Nationale Sportweek 2015

SPORTIEF KINDERPARTIJTJE?
HUUR  EEN GYMZAAL

0255-567666
Sportzaken@velsen.nl

Als aanvulling op zwangerschapszwemmen 
of –yoga is het heerlijk om te komen ontspan-
nen in warm water van 30°C.  De oefeningen 
worden gedaan onder begeleiding van een 
ervaren deskundige. Er wordt per keer be-
taald. Tijdens de maand maart kan er een gra-
tis proe� es besproken worden. Geef je op via 
www.zwembadvelsen.nl of 0255-531888


