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Evenementenkalender

De organisatie van het  Sportgala van de 
gemeente Velsen heeft weer een groot aantal 
aanmeldingen mogen ontvangen voor  het gala. 
Met name in de categorie Sportmaster zijn veel 
sporters genomineerd die fantastische presta-
ties hebben geleverd in 2017.

Aan de jury, bestaande uit Annette Baerveldt (wet-
houder sport), Michelle Diemeer (oud topjudoka), 
Friso Huizinga (chef redactie de Jutter / de Hofgeest), 
Corina Post (vakleerkracht bewegingsonderwijs), 
Frank Snoeks (sportverslaggever Studio Sport), 
Pieter de Waard ( algemeen directeur SC Telstar),  en 
Govert Wisse (freelance sportjournalist) de moeilijke 
taak om uit de vele genomineerden de Sportman, 
Sportvrouw, Sportploeg, Talent, Master en Gehandi-
capte Sporter te kiezen. 
Het Sportgala wordt gehouden op vrijdag 9 maart 
a.s. in het Thalia Theater in IJmuiden. Het gala is vrij 
toegankelijk. De gids van het Sportgala is ook dit jaar 
presentator Frank Snoeks.

Sportman:  Lars Bottelier (openwater zwemmen/lb 
zwemmen), Matthijs Büchli (baanwielrennen), Jimmy 
Demmers  (trampolinespringen),  Robin van der Kolk 
(fietscross), Olav Molenaar (roeien).

Sportvrouw: Boxie Borchart (skiën), Tessa Dijksman 
(wielrennen baan + weg), Zoë Hekelaar (trampoli-

nespringen), Nina Kessler (wielrennen baan + weg), 
Romana Schuring (trampolinespringen), Maaike 
Spring in ‘t Veld (trampolinespringen).

Sportploeg: Dutch Diversity (moderne dans), Ter-
rasvogels Softbal (softbal), TVIJ Synchroon Team 
(trampolinespringen), TVIJ (trampolinespringen), 
VOB Demoteam Danceworks (dansen), VZOS (hand-
boogschieten).

Sporttalent: Amine Abaidi (turnen), Yannick Bak 
(volleybal), Nick Boxelaar (honkbal), Callisto Costan-
tin  (karten), Ella Edwards (trampolinespringen), 
Rico Haarbosch (karten), Anaïs Hollander (karate), 
Nadine Hollander (karate), Deacon Huijbers (mo-
torcross), Naomi Schotvanger (openwater zwem-
men), Tenzin Tieman (openwater zwemmen), Blanca 
Uijtendaal (judo),  Robin Vogel (pencak silat), Yvette 
de Vos (judo), Celine Willemsen (karate).

Sportmaster: Monique Boerema (schaatsen), Er-
nie Breuer (handboogschieten), Gerard Brussaard 
(zwemmen lb), Brian Burggraaf (wielrennen), 
Maarten Duijn (wado karate), Simone Geel (atle-
tiek), Edwin Hiense (jiu jitsu), Victor van den Hoff 
(schaatsen), Bernard Jonkman (tennis), Rebecca 
Neus-Wichmann (bmx), Judith Porsch (handboog-
schieten), Maarten Porsch (handboogschieten), Wim 
Roosen (atletiek), Richard Schenk (handboogschie-
ten).

Gehandicapte Sporter: Florianne Bultje (zwem-
men).

Kijk voor meer informatie van het Sportgala op 
www.sportgalavelsen.nl

1 maart Sportinstuif Polderhuis 
 Velserbroek
 www.jeugdsportpasvelsen.nl

4 maart        KAV Spaarnwoudeloop
                      www.kavholland.nl/
 spaarnwoudeloop

9 maart        Sportgala Velsen
                      www.sportgalavelsen.nl

9 maart        Discozwemmen
                      www.zwembadvelsen.nl

19 maart      Start schoolvoetbaltoernooi
                      www.schoolvoetbalvelsen.nl

20 maart     Badmodeverkoop
 www.zwembadvelsen.nl

23 maart      Discozwemmen
                      www.zwembadvelsen.nl

26 maart      Schoolvoetbaltoernooi  v.o.
 Polderhuis Velserbroek

Dat kan bij TVIJ!
Naast het trampolinespringen voor volwassenen op de maandagavond 
van 20:30 – 21:30 uur, worden er voor volwassenen én ouderen ook acti-
viteiten verzorgd. Op maandag is er Keep-fit van 19:00 – 20:00 uur en op 
dinsdag van 20:00 – 21:00 uur Aerobics.
Geen ingewikkelde pasjes, maar wel leuke oefeningen waarbij het hele 
lichaam wordt getraind en dus sterker wordt maakt. Ieder op zijn eigen 
niveau! 

Zin om een keer vrijblijvend een les te volgen? Dat kan, u bent altijd 
welkom! De lessen worden gegeven in de Dolfijnzaal,  Zuiderkruisstraat 
70, 1973 XM IJmuiden.  
Voor meer informatie mail naar info@tvij-trampoline.nl    
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SportMix 2018
Iedere week worden er in verschillende dorpskernen 
van de gemeente Velsen diverse sportactiviteiten geor-
ganiseerd onder de naam SportMix. Deze activiteiten 
zijn voor kinderen van de groepen 1 t/m 8 van de basis-
school met als doel kennis te laten maken met (nieuwe) 
sporten. Velsense sportverenigingen komen naar de 
sportlocaties zodat er steeds een nieuwe sport kan 

worden aangeboden. Meedoen aan de SportMix is zonder enige verplichting. Kinderen kunnen tegen een 
bijzonder laag tarief (variërend van € 1,-  tot € 3,- per keer) meedoen zonder dat ze lid hoeven te worden 
van een vereniging of club. 
De SportMix wordt georganiseerd door de buurtsportcoaches van de gemeente Velsen.
Kijk voor meer informatie op: www.velsenbeweegt.nl

Waterscouting en 
dammen met de 
JeugdSportPas
In maart starten er weer nieuwe activiteiten 
met de JeugdSportPas. Zo kunnen kinde-
ren bijvoorbeeld kennis komen maken met 
waterscouting bij de Waterwelpen van Michiel 
Adriaensnzoon de Ruyter. Bij de Waterwelpen 
zitten jongens en meiden die niet bang zijn 
voor water. De Waterwelpen houden namelijk 
erg van kanoën en zwemmen.

Is denksport meer iets voor jou? Kom dan kij-
ken bij DamClub IJmuiden. Voor meer informa-
tie www.sportloketvelsen.nl of meld je gelijk 
aan via www.sportpas.nl

Sportief kinderfeestje
Veel ouders willen graag een leuk feestje 
organiseren voor de verjaardag van hun kind 
en ieder jaar is het zoeken naar iets origineels. 
Rond rennende kinderen passen beter in een 
gymzaal dan in huis.
Huur daarom eens een gymzaal voor een leuk 
actief en sportief feestje.  Maak het feestje 
compleet met de goed gevulde spelletjestas. 
Hierin zitten o.a.: loopzakken, hockeysticks, 
ballen, linten, springtouwen, werpringen en 
nog veel meer. Deze goed gevulde tas kunt u 
er voor € 5,- bij huren.

Kijk voor meer informatie op onze website 
www.sportloktetvelsen.nl 

Tennisseizoen start 1 april
Van 1 april tot 1 oktober kan er weer getennist worden op de twee gravel-
banen van Tennispark Velserbeek. Er zijn nog diverse tijdstippen beschik-
baar. 

Heeft u interesse in het huren van een baan voor een heel seizoen of wilt u  af en 
toe een uurtje tennissen? Neem dan contact op met Sportloket Velsen  0255-
567666 of mail naar sportloket@velsen.nl. 

Bewegen voor iedereen, 
of je nu 5 of 85 jaar bent! 

Maart: de maand van 
het schoolvoetbal
Vanaf 19 maart vindt weer het jaarlijkse school-
voetbaltoernooi plaats op Sportpark Schoo-
nenberg in Velsen-Zuid. Tijdens het toernooi 
voetballen de groepen 5 t/m 8 van scholen uit 
de gemeente vier weken tegen elkaar. Heras 
Hekwerken is onze partner die dit sportieve 
evenement, dat een grote populariteit geniet, 
mede mogelijk maakt. Voetbalvereniging 
IJmuiden is  gastheer en Henny van Ombergen 
en Gerhard Verwoord verzorgen de organisatie. 

Voor het voortgezet onderwijs is op 26 maart 
een zaalvoetbaltoernooi in sporthal het Polder-
huis te Velserbroek. Het zaalvoetbal toernooi 
wordt voor de tweede keer georganiseerd door 
de buurt sportcoaches van Velsen. 

Kom gerust kijken en moedig de spelers aan!

Genomineerden Sportgala Velsen zijn bekend


