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Evenementenkalender

Cruyff Courts 6 vs 6 is een nationaal voetbal-
kampioenschap voor kinderen van 10 tot 12 jaar. 
Het kampioenschap vindt plaats op Cruyff Courts 
door het hele land, georganiseerd voor kinderen 
uit de buurt. Het kampioenschap kent regionale 
voorrondes en kwartfinales, landelijke halve 
finales en een spetterende finale. 

Leerlingen van groep 7 en 8 kunnen deelnemen 
aan het Cruijff Courts 6 vs 6 toernooi. 
Aanmelden kan via de scholen en via 
bvgeldorp@sportsupport.nl 

• Voorronde Velserbroek: 13 juni: 14.00-16.30 uur

• Voorronde IJmuiden (Zeewijk): 20 juni: 
  14.00-16.30 uur

• Finale (Zeewijk, IJmuiden): 27 juni: 14.00-16.30 uur
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Vaderdagactie zwembad 
De Heerenduinen

Verras je vader op Vaderdag met een lekkere duik in het 
zwembad. Op zondag 17 juni is het Vaderdag en heeft 
vader indien begeleidt door een betalend kind (voor jeugd 
t/m 15 jaar) gratis toegang tot De Heerenduinen. 
Voor actuele openingstijden zie www.zwembadvelsen.nl 

Cruyff Court 6 vs 6 toernooi

Waterskiën in zwem-
bad De Heerenduinen
Klaar voor een nieuwe uitdaging? Kom op  
vrijdagavond 15 juni de Waterskimachine uit-
proberen en maak even mee hoe het voelt om 
achter een boot over het water te vliegen! Het 
zwembad is dan open van 18:00-21:00 uur  en 
is voor jeugd van 6 t/m 14 jaar(zwemdiploma 
verplicht). Tarief € 6,10
Een spetterende avond gegarandeerd!
 

De mobiele SportContrainer wordt vrijdag 15 juni geopend voorafgaand aan de 
feestweek in Velsen- Noord. Tijdens de opening, aan de Wijkeroogstraat ter hoog-
te van het skateboardpark, zullen er diverse uitdagende demo’s en workshops 
worden gegeven om een indruk van de vele sportmogelijkheden te laten zien. 

Programma:
16:00 uur officiële opening
16:10 uur demonstratie sporters 
16:30 uur contrainer zelf uitproberen (DIY)
17:00 uur afsluiting met een sportieve versnapering

Officiële opening SportContrainer

Schoolsport 
In de maand juni staan er verschillende schoolsporttoernooien op de 
agenda.  Het jaarlijkse peanutbaltoernooi vindt plaats op dinsdag 5 juni 
voor leerlingen uit groep 7 en wordt gehouden op sportpark De Elta. 
Het toernooi wordt o.a. georganiseerd door Honk- en softbal Terrasvo-
gels. Op donderdagochtend 14 juni van 9:00-12:00 uur is het tijd voor 
de jaarlijkse schooltriatlon. Deze vindt onder schooltijd plaats en wordt 
georganiseerd in zwembad De Heerenduinen. Leerlingen van groep 5 
kunnen op vrijdag 29 juni deelnemen aan Olympic Velsen. Tijdens dit 
toernooi zullen de kinderen verschillende onderdelen van de 
atletieksport beoefenen, zoals verspringen, hoogspringen, sprint en 
balwerpen. Kortom veel sporttoernooien deze maand.

Zwem4daagse in 
De Heerenduinen
Dit jaar wordt voor de 39e keer de Zwem4daagse in De Heerenduinen 
georganiseerd. De Zwem4daagse begint op maandag 9 juli en duurt tot 
en met 13 juli. Er kan gestart worden tussen 18:15 en 20:00 uur. 
Van de 5 avonden moeten er minimaal 4 gezwommen worden.
Voor kinderen geldt een speciaal schooltarief van €5,25 inclusief 
medaille, aanmelden hiervoor gaat via de school. Volwassenen kunnen 
zich via de receptie aanmelden en betalen het normale tarief van €10,50
De medaille uitreiking is alleen op vrijdag. Alle deelnemers dienen in het 
bezit te zijn van een zwemdiploma. Op het buitenterrein vinden diverse 
activiteiten plaats waaronder doelschieten, air-hockey, stropdasschieten, 
een buikschuifbaan van 20 meter, demonstraties van Velsense 
sportverenigingen en nog veel meer... 
Vanaf 16 juni start de voorverkoop.

4 t/m 7 juni Avondvierdaagse IJmuiden

5 juni  Peanutbal toernooi
 www.sportloketvelsen.nl

8 t/m 9 juni 24 uur voetballen 
 voor goed doel SVIJ terrein

10 juni Rabobank Fietsdag

12 t/m 15 juni Avondvierdaagse Velserbroek

13 juni Nationale buitenspeeldag

14 juni Schooltriatlon  
              www.zwembadvelsen.nl 

15 juni O�  ciële opening 
 SportContrainer

17 juni Vaderdagactie zwembad 
 De Heerenduinen
 www.zwembadvelsen.nl

18 t/m 21 juni Avondvierdaagse Velsen-Noord

29 juni Olympic Velsen
 www.sportloketvelsen.nl

(Foto Renata Jansen)


