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Evenementenkalender

In Nederland mag iedereen zwemles aanbieden en een zwemdiploma uitgeven. 
Dit is namelijk niet wettelijk geregeld. De verschillende zwemdiploma’s leiden 
helaas niet altijd op tot dezelfde Nationale Norm Zwemveiligheid. 

Wij hebben echter de Licentie Nationale Zwemdiploma’s en worden elk jaar onaf-
hankelijk getoetst door de stichting Nationale Raad Zwemveiligheid (voorheen 
Nationaal Platform Zwembaden | NRZ). Zo weet je als ouder zeker dat de zwem-
lessen en het zwemdiploma voldoen aan de meest recente kwaliteitscriteria en 
leg je de basis voor een leven lang zwemplezier en zwemveiligheid.

Dit geeft als ouder/verzorger 4 zekerheden:
√ Gediplomeerde en gekwalificeerde zwemonderwijzers, zodat uw kind in veilige 

handen is en met plezier naar zwemles gaat. Zo werken de zwemonderwijzers 
volgens de Gedragscode Zwembranche, hebben een Verklaring Omtrent 
Gedrag (VOG) en blijven bijgeschoold.

√ Uw kind ontvangt de Nationale Zwemdiploma’s A, B en C. Met het behalen van 
het Nationaal Zwemdiploma C voldoet uw kind aan de Nationale Norm Zwem-
veiligheid. Deze officiële diploma’s worden bijvoorbeeld erkend door brandweer, 
politie en sportopleidingen voor de uitoefening van verschillende beroepen.

√ Wij hanteren een helder beschreven zwemlesmethode.  Tijdens de zwemles 
wordt u als ouder ook goed op de hoogte gehouden van de vorderingen van 
uw kind.

√ Een constante kwaliteit van de zwemlesaanbieder, geborgd door onafhankelijke 
jaarlijkse controle en toetsmomenten bij het diplomazwemmen.

Kortom: Kies bewust en ga voor zekerheid. Bij zwembad De Heerenduinen kun-
nen kinderen vanaf 4 jaar al starten met het volgen van zwemlessen. 

De Heerenduinen biedt zwemles op maat met veel persoonlijke aandacht voor 
uw kind. Ieder kind lest op zijn eigen niveau. Maandelijks is er afzwemmen voor 
het A-, B-, en C-diploma.

De ervaring leert dat het belangrijk is om naast de zwemlessen, veel te oefenen. 
Uw kind mag op vertoon van een geldige leskaart altijd gratis komen oefenen 
(onder begeleiding van een betalende volwassene) op woensdagmiddag, zater-
dag- en zondagochtend tijdens de uren recreatief zwemmen!

Kijk op www.zwembadvelsen.nl voor meer informatie over de zwemlessen.

9 september  Pierloop Velsen
                      www.pierloop.nl 

9 september         Sporthal Zeewijk in Beweging
 www.sportloketvelsen.nl

28 september     Discozwemmen
 (after summer party)
 www.zwembadvelsen.nl

29 september    IJmuiden Kust Trail
 www.mudsweattrails.nl

Het sportseizoen is weer begonnen. Huur bij 
ons vanaf 3 september online heel eenvoudig 
een gymzaal, sporthal, tennisbaan, hobby-/ver-
gaderruimte. Ga naar www.sportloketvelsen.nl 
en bekijk de beschikbaarheid van een sporthal 
of gymzaal, reserveer online en betaal direct 
per iDEAL. Voor de gymzalen en het tennispark 
is een sleutel nodig deze kan tegen een borg 
worden gehaald in Sporthal IJmuiden-Oost.

Hoe kan een reservering worden gemaakt?
• Ga naar: www.sportloketvelsen.nl
• Kies de button: online reserveren
• Klik een accommodatie aan en kies de ge-
wenste datum en het tijdstip
• Klik op reserveren: log in met je account of 
registreer je account 
  wanneer je er nog geen hebt.
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Weg met die vakantie kilo’s
In zwembad De Heerenduinen is het aquasport-
seizoen weer van start gegaan.

•  Aquajoggen  •  Aquarobic en Aquarobic 55+
•  Aquabootcamp  •  Aquagym 55+
•  Aquavaria  •  Trimfit

Voor meer informatie www.zwembadvelsen.nl 

Nieuwe startgroep 
baby- peuterzwemmen 
Iedere donderdag of vrijdag kunnen (groot)ouders 
op een leuke en ontspannen wijze samen met 
hun (klein)kind zwemmen tijdens het baby- en 
peuterzwemmen. 
Met het zingen van vrolijke liedjes leren de klein-
tjes zich op hun gemak te voelen in het water. Op 
speelse wijze leren kinderen de basistechniek van 
het zwemmen en leert het zichzelf te redden in 
het water. Het baby- en peuterzwemmen is voor 
kinderen vanaf 3 maanden. 
De groepen zijn ingedeeld per geboortejaar. Vanaf 
september starten we met twee nieuwe groepen 
met kinderen uit het geboortejaar 2018. Op don-
derdag 14.45-15.15 uur en vrijdag 10.50-11.20 uur. 
U mag altijd een proefles mee komen doen. 

Voor meer informatie: www.zwembadvelsen.nl

Online sport-
accommodatie huren

Zwembad De Heerenduinen biedt het echte Zwem-ABC

Sportpasvelsen vervangt 
de JeugdSportPas

Pierloop
Op zondag 9 september start de Pierloop 
op de bekende locatie nabij Sporthal IJmui-
den Oost. De starts van alle afstanden zullen 
plaatsvinden in de ochtend. Kijk voor de tijden 
op www.pierloop.nl. Naast een Guppenloop 
en Jeugdloop kunnen de lopers kiezen uit 5, 
10 en 15 kilometer. Een mooie verandering 
in het parcours is dat de voet van de pier ook 
daadwerkelijk meegenomen wordt; zo doet 
de Pierloop zijn naam eer aan. De finish van de 
loop vindt traditiegetrouw plaats op Plein 40-
45. Doe mee of moedig de lopers aan!

Op deze dag organi-
seren badmintonclub 
B.C. Velsen, Volley-
balclub Smashing 
Velsen, Korfbalclub 
DKV en Sportcafé Nol 
een opensportdag in 
de Sporthal Zee-
wijk. We dagen de 
bewoners van Velsen 
uit om mee te doen 
aan de verschillende 
sporten.

Tussen 13.00 – 16.00 
uur zullen er wisse-
lende demonstraties 
zijn van boven-
genoemde clubs. 
Tevens kan iedereen, 
jong of oud, diverse 
sporten zelf uitpro-
beren. De manier om 
te ontdekken hoe 
leuk sporten is! Dus 
kom even mee badmintonnen, volleyballen of korfballen.  Alle materi-
alen zijn aanwezig je hoeft alleen je sportschoenen mee te nemen.

Om ook met andere sporten kennis te maken, zullen deze middag 
ook aanwezig zijn:
- Free Running, Wesley4motion  - Dansschool, Feel Good Moves 
- Judo vereniging, Jos Kops - Dartclub, Jeugd VK
- Fietscrossclub, Wijkeroog - Drone, demonstratie

Voor alle bovengenoemde sporten geldt dat deze voor jong tot oud te 
beoefenen zijn.
Als extra uitdaging zal er een parcours uitgezet zijn langs de verschil-
lende sportclubs, als je deze volbrengt en je stempelkaart vol is, wacht 
er een lekkere traktatie op je in Sportcafé Nol!
Kom dus allemaal zondag 9 september en doe mee! Samen brengen 
we Sporthal Zeewijk in beweging!

Na ruim 10 jaar JeugdSportPas Velsen gaat Sportloket Velsen samenwer-
ken met een nieuwe (jeugd)sportpasaanbieder: Sport- en Cultuurimpuls.
In Velsen maakte basisschool leerlingen de afgelopen jaren kennis met 
vele mooie sporten die de gemeente rijk is. Hiervoor werd de jeugdsport-
pas ingezet. Hetzelfde concept willen we breder trekken dan alleen de 
jeugd om zo ook jongeren, volwassenen en senioren kennis te laten ma-
ken met verschillende sporten. Doel: méér Velsenaren vitaal in beweging 
brengen met een duidelijk sport- en beweegaanbod voor iedereen!

Hoe werkt de nieuwe sportpas?
SportPasVelsen zal begin september van start gaan en is bedoeld om de 
kinderen van groep vier tot en met acht kennis te laten maken met drie 
tot vier verschillende sporten per jaar.  Diverse sportverenigingen heb-
ben zich al aangesloten en bieden een diversiteit van kennismakingsles-
sen aan.  Het uitgebreide kennismakingsaanbod en de vele deelnemende 
sportverenigingen zijn voortgekomen uit dit vernieuwde initiatief.  
SportPasVelsen heeft een eigen website, leerlingen kunnen zich via de 
website aanmelden. Ook zal er specifiek aanbod voor volwassenen en 
ouderen gecreëerd worden die dit jaar nog via een brochure én de 
website getoond zullen worden!

Ga naar de website www.sportpasvelsen.nl voor meer informatie, 
inschrijven of voor het aanbieden van een sport/activiteit.

9 september Sporthal Zeewijk 
in beweging! 


