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Tijdens de Pierloop van zondag 8 september was er ook een scholenloop 
waar 300 enthousiaste kinderen aan deelnamen. 
Zij hebben allemaal een  fantastische sportprestatie verricht waar we 
absoluut trots op zijn!

De onderstaande scholen zijn daarmee in de prijzen gevallen.
1. Pleiaden
2. Franciscusschool
3. Jan Campertschool

Allemaal van harte gefeliciteerd! De winnende scholen hebben onlangs 
spelmateriaal ontvangen, welke garant staan voor veel spelplezier tijdens 
of na de gymles.
Wij wensen iedereen veel plezier met deze prijs!

5 oktober  IJmuiden Kust Trail
  www.mudsweattrails.nl

12 en 13 oktober Strong Viking Obstacle Run
  Spaarnwoude nabij SnowWorld

18 oktober  Finale Telstar Street League
   
19 t/m 27 oktober Krokodil avonturenbaan
  www.zwembadvelsen.nl

21 oktober              Sportnite sporthal Zeewijk
                                     www.sportpasvelsen.nl

23 oktober     Schoolvolleybaltoernooi
  Sporthal Zeewijk

26 oktober  Schoolkorfbaltoernooi 
  Sporthal Zeewijk

Zaterdag 5 oktober start de derde editie van de IJmuiden Kust Trail bij 
zwembad De Heerenduinen.

Op het programma staan trails van 3 afstanden: 15 – 20 of 30 km die allemaal over 
de paden van het prachtige Nationaal Park Kennemerland gaan.

De IJmuiden Kust Trail is een samenwerking van terreinbeheerder Natuurmonu-
menten en organisator MudSweatTrails, waarbij nauw wordt samengewerkt met 
zwembad De Heerenduinen, dat als start-en finishlocatie dient.

Met de ligging aan de duinen en de mogelijkheid voor deelnemers om na afloop 
te zwemmen is het zwembad een uitstekende uitvalsbasis voor deze Trails. 
 De routes zijn een afwisseling van strand, duinpannen, duinmeren, de klimmen 
(Brederodeberg) en mooie singletracks die het Nationaal Park Zuid Kennemerland 
rijk is, vergezichten en doorgangen door bunkers in het duingebied.

De inschrijving is inmiddels van start. Kijk voor meer informatie op 
www.mudsweattrails.nl/ijmuiden_kust_trail

Schrijf je in voor de IJmuiden 
Kust Trail

Tijdens de herfstvakantie van 19 t/m 27 oktober zijn 
er aangepaste openingstijden en ligt deze te gekke 
hindernisbaan in het wedstrijdbad van zwembad 
De Heerenduinen. Kijk voor de openingstijden op 
www.zwembadvelsen.nl

Krokodil run

Na de felle maar toch vriend-
schappelijke voorrondes in 
Velserbroek en IJmuiden is 
het nu tijd voor de Finale 
van de Telstar Street League. 
Deze wordt gehouden op 
18 oktober in het Telstar 
Stadion. 

In de voorrondes waren de 
teams aan elkaar gewaagd. Er 
werd mooi, snel en technisch 
voetbal vertoond. In het 
heetst van de strijd werd er af 
en toe ‘geknokt’ voor de bal, maar dat maakt straatvoetbal nou net zo mooi.
De teams hebben hun wijkbijdrage geleverd of staan op het punt dit te doen 
voor een plek in de finale.  Met het: voor wat hoort wat- principe wordt de Telstar 
Street League georganiseerd. De deelnemers een mooi voetbaltoernooi, de buurt 
een netjes opgeruimd plein.  

Alle deelnemende teams zijn uitgenodigd om het ijzer op nieuw te smeden en 
hun kwaliteiten als voetbal(st)ers te laten zien in het Telstar-stadion.  Hier wordt 
opnieuw de strijd aan gegaan en komt er op basis van wedstrijdresultaten en 
wijkbijdrage een winner uit de bus van de Telstar Street League 2019! 

Finale Telstar Street League

147 kinderen van basisschool de Origon zijn gestart met Schooljudo. Door de sa-
menwerking tussen IT4Kids en Schooljudo werken de leerlingen aan belangrijke 
Schooljudo waarden als vertrouwen, weerbaarheid en beheersing.
IT4Kids zet zich in voor kinderen die vanuit hun thuissituatie minder mogelijkhe-
den hebben om zich op sportief gebied te ontwikkelen.

Al jaren neemt de gemeente Velsen een groot deel van de kosten op zich. 
Komend schooljaar kunnen wederom 6 scholen deelnemen met een financiële 
bijdrage van de gemeente. Zo ook De Klipper uit IJmuiden. Zij gaan het hele jaar 
aan de slag met Schooljudo. Leerlingen van groep 1 t/m 8 krijgen 36 weken lang 
judo les op de mat.

Schooljudo is met meer dan 44.000 deelnemers per jaar het grootste beweegpro-
gramma van Nederland. 412 scholen mogen zich schooljudo-school noemen.

Basisscholen de judomat op!

Maandag 21 oktober organiseren de buurtsportcoaches van IJmuiden een 
nieuwe activiteit: Sportnite, gebaseerd op de game Fortnite. Het is een actieve 
versie van de game, waarbij echte nerfs en obstakels gebruikt zullen worden. Er 
worden meerdere battles per groep gespeeld en de groepen worden ingedeeld 
op leeftijd.

De activiteit vindt plaats in sporthal Zeewijk in IJmuiden en is bedoelt voor 
groep 4-8 en de 1e & 2e klas van het voortgezet onderwijs. Inschrijven kan t/m 
14 oktober via sportpasvelsen.nl en deelnemen kost € 3,50.

Leuk als je verkleed komt, zodat iedereen, net als in de game, een ‘skin’ draagt!

Sportnite

School van de Week
Het is belangrijk voor de zwemvaardigheid dat kinderen de weg naar het zwem-
bad blijven vinden. Als aanvulling op ons schoolzwemprogramma Swimming’s 
Cool benoemen we daarom wekelijks een ‘School van de Week’. De school van de 
week krijgt van ons zwemkaartjes om die week aan hun leerlingen uit te delen. 
De leerlingen van deze basisschool mogen dan op een bepaalde zaterdagmiddag 
tussen 12:00 - 16:00 uur komen zwemmen tegen de voordelige prijs van namelijk 
€ 2,00 i.p.v. € 4,90

Op onderstaande schema kunt u zien welke scholen de komende weken ‘School 
van de Week’ zijn:

     •  Vliegende Hollander 5 oktober 2019
     •  De Westbroek 12 oktober 2019
     •  Kompas Oost 2 november 2019
     •  Pleiadenschool 9 november 2019

Prijzen voor de winnende scholen!


