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Evenementenkalender
12 januari

AGU Egmond-Pier-Egmond
www.lechampion.nl

19 januari

schoolbadmintontoernooi
sporthal Zeewijk

25 januari

Drijf Inn
www.zwembadvelsen.nl

27 januari

Gezondheidsbeurs
www.sportloketvelsen.nl

27 januari

Beeckestijncross
www.avsuomi.nl

3 februari

schoolschaaktoernooi
verenigingsgebouw Soli

• www.sportloketvelsen.nl • www.zwembadvelsen.nl

Sportloket Velsen wenst
je een voorspoedig
en sportief 2019!

Goede voornemens
in 2019!

Januari 2019

Sportpas voor volwassenen
Zondag 27 januari zal Marianne Steijn, Wethouder Welzijn, Zorg en Volksgezondheid, de eerste exemplaren van de “Sportpas voor volwassenen”
uitreiken aan de bezoekers van de Gezondheidsbeurs Velsen. Dit gebeurt in
het Rabobank IJmondstadion in Velsen-Zuid.
Het doel van deze brochure is om de inwoners dichtbij huis op een snelle en gemakkelijke manier kennis te laten maken met
sport- en beweegactiviteiten. Door deel
te nemen aan verschillende activiteiten
kunnen inwoners ontdekken welke sport
uiteindelijk het beste bij hen past. Veel
sportverenigingen uit Velsen doen al
mee. De brochure zal na de beurs ook
te verkrijgen zijn bij verschillende
buurthuizen, bibliotheken, zwembad
De Heerenduinen, sporthallen en
praktijken voor fysiotherapie. Het
is ook mogelijk om een boekje op
te laten sturen door een mail te
sturen naar sportloket@velsen.nl,
Op naar een nóg vitaler Velsen!

Sportgala Velsen
Oproep om kandidaten voor te dragen!

Wie worden de Velsense
sportkampioenen van 2018?
Gemeente Velsen vraagt iedereen om kandidaten voor te dragen voor de
titel van Velsense Sportman, Sportvrouw, Sportploeg, Talent (tot 18 jaar),
Master (vanaf 40 jaar) en Gehandicapte Sporter van het jaar 2018.
Maak ze waar in zwembad De Heerenduinen,
Squashcentrum Het Polderhuis of in de andere
gemeentelijke sportaccommodaties.

Sportmix
In de hele gemeente kunnen kinderen meedoen
aan naschoolse sportactiviteiten zoals freerunnen,
handbal, voetbal, tennis of andere sporten. Deze
sportactiviteiten genaamd SportMix worden georganiseerd door de Buurtsportcoaches van Velsen
en zijn voor kinderen van de groepen 1 t/m 8 van
de basisschool. Het doel van de SportMix is kinderen kennis te laten maken met diverse (nieuwe)
sporten tegen een laag tarief variërend van € 1,- tot
€ 3,-, zonder lidmaatschap verplichting. Velsense
sportverenigingen komen naar desbetreffende
locaties om clinics te geven zodat er steeds nieuwe
sporten kunnen worden aangeboden.
Kijk op: www. Sportpasvelsen.nl en ontdek welke
sport waar & wanneer gegeven wordt.

Vrijdag 8 maart worden tijdens het Sportgala Velsen in het Thalia
Theater in IJmuiden de winnaars bekend gemaakt. Ben je iemand die aan
onderstaande voorwaarden voldoet of ken je iemand, of een team, dat
aan onderstaande voorwaarden voldoet, geef deze sporter(s) dan vóór
21 januari 2019 op via de aanmeldknop op de website van
www.sportgalavelsen.nl of stuur een e-mail naar sportgala@velsen.nl
Elk jaar kiest de gemeente Velsen haar sportkampioenen en worden
andere sporters in het zonnetje gezet. Wie een kandidaat kent, mag
hem, haar of een heel team voordragen. Er zijn 6 categorieën: Sportman,
Sportvrouw, Sportploeg, Talent, Master en Gehandicapte Sporter. De
prestatie dient behaald te zijn in het kalenderjaar 2018 en de sport moet
onderdeel zijn van een sportbond die aangesloten is bij het NOC*NSF.
Een deskundige jury bepaalt wie de winnaars zijn. De presentatie van het
Sportgala is in handen van Franks Snoeks, sportverslaggever bij Studio
Sport.
Naast de nominaties voor Sportman, Sportvrouw, Sportploeg, Talent, Master en Gehandicapte Sporter is er dit jaar de award voor de
SPORTICOON. Deze prijs wordt uitgereikt aan een sporter of ploeg
die driemaal de titel in een bepaalde categorie heeft gewonnen. De
winnaar van deze award heeft een grote bijdrage geleverd om zijn of
haar sport te promoten en heeft daarmee Velsen als sportgemeente
op de kaart gezet.
De winnaar kan niet genomineerd worden in de hierboven genoemde categorieën. Ieder jaar wordt bekeken of een sporter of team voor
deze bijzondere prijs in aanmerking komt.
De eerste SPORTICOON van de gemeente Velsen is baanwielrenner
Matthijs Büchli!
Wie kunnen genomineerd worden?
De individuele sporters die lid zijn van een Velsense vereniging; dat mag
een niet-Velsenaar zijn die lid is van een Velsense vereniging of een Velse-

Baby- en peuterzwemmen

Bootcamp in de
Wijckeroogzaal
Vind je het buiten te koud worden maar wil je wel
actief bootcampen? Op dinsdagavond van 18:00
tot 20:00 uur worden er 2 indoortrainingen door
Healthy Bootcamp Express gegeven. Tijdens deze
trainingen werk je zowel aan je conditie als kracht.
Niveau is voor zowel de beginnende sporter als de
wat meer ervaren sporters.
De eerste twee lessen kosten €7,- euro. Daarna is
het € 6,- voor een losse les of € 55,- voor een tien
rittenkaart.
Bij interesse kijk op www.healthybootcampexpress.nl
of mail naar healthybootcampexpresss@gmail.com

Geboortejaar
2015
2016
2016
2017
2017
2018
2015

Aan welke criteria moet de nominatie voldoen?
a) 1e, 2e of 3e bij een Nederlands kampioenschap van een toernooi of
wedstrijdenreeks.
b) 1e, 2e of 3e bij een Europees kampioenschap.
c) 1e, 2e of 3e bij een Wereldkampioenschap.
d) 1e, 2e of 3e bij een Wereldbekerkampioenschap.
e) 1e, 2e of 3e bij een Europacupwedstrijd.
f) 1e, 2e of 3e bij een wedstrijd van vergelijkbaar niveau als de punten
onder b) tot en met e).
g) een individuele sportprijs hebt gewonnen van een officiële sportbond.
h) een individuele sportprijs hebt gewonnen tijdens een internationaal
toernooi.
Aanmelden.
Nominaties moeten vóór 21 januari 2019 worden doorgegeven via de
aanmeldknop op de website van www.sportgalavelsen.nl Ook kunt u
de nominaties mailen naar sportgala@velsen.nl Voor vragen kunt u ook
bellen met Simon de Weers, afdeling Sportzaken gemeente Velsen: 0628302505

“Drijf Inn” in zwembad
De Heerenduinen

Elke donderdag en vrijdag is er Baby- en peuterzwemmen in zwembad
De Heerenduinen.
Er is nog ruimte in verschillende groepen.
Neem een keer een
proefles en ervaar hoe
leuk het is om samen met
je kind te genieten in het
warme water (32°C).
Donderdag
08.40 - 09.10 uur
09.15 - 09.45 uur
10.50 - 11.20 uur
11.25 - 11.55 uur
14.15 - 14.45 uur
14.45 - 15.15 uur
15.15 - 15.45 uur

naar die lid is van een niet-Velsense vereniging.
Teamsporters die uit Velsen komen en lid zijn van een team dat niet uit
Velsen komt worden individueel genomineerd.
Hele teams, als het een Velsens team is, inclusief alle niet-Velsense leden.

Kom je vrijdag 25 januari ook
film kijken tijdens de “Drijf Inn”
in zwembad De Heerenduinen?
Je kunt dan dobberend op een
luchtbed kijken naar een leuke
film.

Vrijdag
10.50 - 11.20 uur
11.25 - 11.55 uur
14.00 - 14.30 uur
14.30 - 15.00 uur

Geboortejaar
2018
2017
2015
2016

Toernooi organiseren? Huur eens een sporthal: 0255-567666 • sportloket@velsen.nl

Het zwembad wordt deze
avond omgetoverd tot een
bioscoop. Je hoeft zelf geen
luchtbed mee te nemen het
zwembad heeft er voldoende,
maar wil je op een eigen luchtbed film kijken dan mag dat
natuurlijk ook.
De “Drijf Inn” is van 18.00 t/m
21.00 uur en wordt georganiseerd voor kinderen 6 t/m 14 jaar.
Ook leuk voor een verjaardagspartijtje! Toegang € 6,10

Wij zijn ook te volgen via:

