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Vanaf 18 maart vindt weer het jaarlijkse schoolvoetbaltoernooi plaats op Sport-
park Schoonenberg 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 popularitet geniet, mede 
mogelijk maakt. Voetbalverenging IJmuiden is  gastheer en Henny van Ombergen 
en Gerhard Verwoord verzorgen de organisatie. 
Kom gerust kijken en moedig de spelers aan!

8 maart Sportgala Velsen
 www.sportgalavelsen.nl

15 maart  Sportdag i.v.m. lerarenstaking
 www.sportpasvelsen.nl

18 maart  Bijeenkomst rookvrije
 sportaccommodaties
 www.sportloketvelsen.nl

18 maart Schoolvoetbaltoernooi
 t/m 18 april Sportpark Schoonenberg

19 maart Badmodeverkoop
 www.zwembadvelsen.nl

23 maart Spaarnwoude Hills Trail
 www.hardloopkalender.nl

Maart: de maand van het 
schoolvoetbal

Tennisseizoen 
start 1 april
Van 1 april tot 1 oktober kan er weer getennist 
worden op de twee gravelbanen van Tennispark 
Velserbeek. Er zijn nog diverse tijdstippen beschik-
baar. Heeft u interesse in het huren van een baan 
voor een heel seizoen (al vanaf € 103,50) of wilt u  
af en toe een uurtje tennissen? Neem dan contact 
op met Sportloket Velsen 0255-567666 of mail naar 
sportloket@velsen.nl.

‘Gaat jouw school staken, wij zijn 
hier om jullie te vermaken!’
Vrijdag 15 maart staken de leraren van het basis- en voortgezet onderwijs.
De kinderen hebben hierdoor een vrije dag, buurtsportcoaches
nodigen alle kinderen van de bassischolen in Velsen uit om te komen sporten in
Sporthal Zeewijk of Sporthal Het Polderhuis in Velserbroek.
 
Zie voor meer informatie: www.sportpasvelsen.nl
 
Verenigingen komen clinics geven.
Neem je sportkleding en schoenen mee!

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 

Vrijdag 8 maart wordt in het Thalia Theater in IJmuiden het Sportgala van de 
gemeente Velsen gehouden. Tijdens deze avond worden de genomineerde 
sporters gehuldigd en worden de sportkampioenen van 2018 benoemd. De 
kampioenen ontvangen een bronzen beeld dat speciaal door kunstenares Ada 
Leenheer voor hen is vervaardigd. Er zijn 7 beelden te verdelen in de categorie 
Sporticoon, Sportman, Sportvrouw, Sportploeg, Talent, Master en Gehandicapte 
sporter. Het muzikale gedeelte wordt verzorgd door Funcky Diva Ezz die voor, 
tijdens en na het officiële gedeelte van het gala de sfeer in het Thalia Theater 
zal verhogen. Onder aanvoering van Frank Snoeks, die de presentatie van het 
gala voor zijn rekening neemt, wordt de aanwezigen een aantrekkelijke avond 
voorgeschoteld. Het Sportgala is vrij toegankelijk.

Sportgala Velsen 

Programma: 
19.00 uur Ontvangst genomineerden 
19.30 uur Zaal open 
19.45 uur Opening wethouder sport 
19.50 uur Sietse van Berkel, BMX show 
20.00 uur  Jan J. Pieterse, puntdichter 

20.10 uur Huldiging Sporticoon Velsen 
20.20 uur  Film Scott van Polen 
20.35 uur Huldiging Sportkampioenen 
21.35 uur   Afsluiting 
21.40 uur Afterparty 

Veel verenigingen in Velsen 
zetten zich al in om een rookvrije 
sportomgeving aan te bieden. 
Als gemeente gaan we hier 
een steentje aan bijdragen. De 
gemeenteraad heeft een motie 
aangenomen die oproept tot het 
rookvrij maken van de ingangen 
van de sporthallen, het zwembad 
en het gemeentehuis. In zwembad 
De Heerenduinen wordt ook de ligweide rond het buitenbad rookvrij. We willen 
dit graag samen met u gaan waarmaken.

Door een rookvrij sportterrein krijgen kinderen het goede voorbeeld dat roken 
en sport niet samen gaan. Het beschermt kinderen en volwassenen tegen de 
verleiding om te gaan roken en voorkomt het schadelijke meeroken.

Graag nodigen we u maandag 18 maart vanaf 19:00 uur uit in sporthal IJmuiden-
Oost aan het Tiberiusplein 6 in IJmuiden om met ons hierover in gesprek te gaan. 
We willen onze ideeën hierover met u delen. Daarnaast willen we suggesties, 
vragen en zorgen bij u ophalen. Zodat we ons gezamenlijk kunnen inzetten voor 
een rookvrije sport in Velsen. Zowel binnen als buiten.
  
Wilt u uiterlijk voor 11 maart a.s. aangeven of u komt via sportloket@velsen.nl?

Uitnodiging bijeenkomst rookvrije 
omgeving sportaccommodaties

Badminton Club Velsen is samen met Pickleball Hol-
land deze nieuwe sport gestart. Een klein veld, een 
laag net, een lichte ‘paddle’ en bal maken dit tot een 
sport voor alle leeftijden en niveaus.

De meeste tennissers, badmintonners, squashers 
en tafeltennissers vinden Pickleball meteen leuk 
omdat ze de techniek snel beheersen, de tactiek 
en tempowisselingen als uitdaging ervaren en hun 
netspel verbeteren.

In maart en april zijn er op woensdag van 20:00-
22:00 uur gratis kennismakingslessen in sporthal Het 
Polderhuis te Velserbroek. 
Het enige dat je nodig hebt zijn sportschoenen voor 
binnen zonder zwarte zool.

Pickleball bij BC Velsen


