
NIEUWSBRIEF
VISSENLOOP IJMUIDEN

Eerste nieuwsbrief 
is een feit!

De organisatie van  
het wandelevenement  
Vissenloop IJmuiden, 
houdt u de komende 
maanden door middel van 
een nieuwsbrief, op de 
hoogte van de gang van 
zaken rond dit prachtige  
wandelevenement.

Op het start- en finishterrein 
is op de dag van onze Vissen-
loop van alles te doen. Een 
heel grote parachutetent gaat 
er voor zorgen dat iedereen 
de hele dag gezellig en een 
beetje beschut kan zitten om 
te genieten van z’n ge-
bakken visje en een 
drankje. Je weet natuurlijk 
maar nooit hoe zonnig 
zo’n dag wordt! En het 
wordt leuk!
Om elf uur start op het 
 podium de livemuziek. 

De aftrap daarvan wordt 
verzorgd door Zeemans-
koor De Raddraaiers: een 
groep IJmuidenaren die 
vrolijke en originele zee-
mansliederen brengt en 
daarbij begeleid wordt 
door een aantal enthou-
siaste muzikanten. 

Om ongeveer twaalf uur wordt 
het podium dan overgenomen 
door Smartlappenkoor De 

Tweede Stem. Smartlappen-
koor De Tweede Stem is een 
gemengd koor, dat onvervals-
te smartlappen, zeemanslied-
jes, Amsterdamse levenslie-
deren en vrolijke meezingers 
laat horen. 

Daarna zijn de mensen van 
Shantykoor Nortada, die van-
af ongeveer één uur hun 
shanty’s ten gehore gaan 
brengen. Shanty’s zijn liede-

ren die vroeger door de zeelui 
op hun zeilschepen werden 
gezongen. Dit ter ondersteu-
ning en begeleiding van de 
werkzaamheden die ze had-
den aan boord van hun schip: 
het anker lichten, de zeilen 

hijsen, het dek schrobben, 
enzovoorts. En ze zongen 
”forebiters”. Dit zijn liederen 
die gingen over visvangst, 
afscheid nemen en vooral 
over drank en vrouwen. 
We gaan het allemaal horen!

Vanaf ongeveer twee uur is 
het vervolgens de beurt aan 
Shanty en Seasongkoor 
’T Staende Tuygh. Ontstaan 
met de Sail van 1995, zingt 
dit koor met veel enthou-
siasme een repertoire dat 
bestaat uit Engelse, Schot-
se, Ierse, Duitse en Neder-

landstalige Shanty’s, Sea-
songs en Zeemansliederen. 

Bij een van onze stempelpos-
ten op de route gaat verder 

Het wordt leuk op ons podium!
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Blijf op de hoogte met:
Vissenloop iJmuiden App.
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Meer informatie:
www.vissenloopijmuiden.nl 
onder de pagina Deel-
nemen als Sponsors

de showband van de IJmuider 
Harmonie hun muziek spelen, 
om ons evenement van nog 
een extra vrolijke noot te 
voorzien en om onze wande-
laars een hart onder de riem 
te steken. Daarover later 
meer. Maar hoe gezellig?!

Op het podium gaan we er 
vervolgens vanaf drie uur een 
feestje van maken met optre-
dens van Dennis Sintenie, die 
we allemaal kennen als zan-
ger/entertainer van de feest-
band 100% Pretband en te-

genwoordig ook van ‘The 
happening’. 

Met een optreden van de 
IJmuidense Kelly Cossee, de 
zangeres met het prachtige 
haar, die natuurlijk bekend is 
van de Voice of Holland. 
En met DJ Mitch, een jonge 
DJ die niet schroomt om een 
paar lekkere meezingers, 
 populaire hits van nu, en af 
en toe een Apres-ski-knaller 
ten gehore te brengen.. 
Uiteraard hopen we op een 
groot publiek van lopers, en/

maar ook mensen die niet ko-
men wandelen zijn daarbij 
natuurlijk van harte welkom! 
Om onze wandelaars aan te 
moedigen of op te wachten, 
om van de muziek te genieten, 
of om welke reden dan ook. 

Komt dus de 31ste allemaal 
gewoon meedoen aan  
De Vissenloop IJmuiden. 
Voor het goede doel.  
Beleef IJmuiden, wandel 
mee, en sta op tegen kanker! 

Tot de 31ste!

Het is nu vijf jaar geleden dat 
ik in mijn directe omgeving 
werd geconfronteerd met kan-
ker. Bij mijn vrouw werd borst-
kanker geconstateerd. Op dat 
moment lijkt het alsof je we-
reld instort. Gelukkig heeft zij 
de ziekte dankzij goede medi-
sche zorg (voorlopig) over-
wonnen. Maar je beseft weer 
eens hoe belangrijk de strijd 
tegen kanker is. En ook dat 
die strijd ons allemaal raakt. 

Iedereen kent in zijn eigen 
omgeving mensen die het 
zelfde lot (hebben) onder-
gaan. Momenteel is de kans 
namelijk al één op drie dat 
men met kanker wordt gecon-
fronteerd. Gelukkig zijn de ge-
nezingskansen de laatste ja-
ren enorm verbeterd dankzij 
intensief onderzoek, dat 
mede door het KWF wordt 
ondersteund.

Voor mij was dat dan ook de 
reden om ja te zeggen toen ik 
werd gevraagd om KWF Vel-
sen te ondersteunen met de 
organisatie van de Vissen-

loop. Het mooie aan de Vis-
senloop is dat het bedoeld is 
om Velsen en omgeving te 
mobiliseren in het kader van 
de actie “Sta op tegen 
kanker”. 

Het is de bedoeling dat het 
wandelevenement uitgroeit tot 
het “Alpe d’huzes van  
Velsen” en een vaste plek zal 
veroveren tussen alle andere 
grote wandelevenementen. 
Het mooie van het evenement 
is dat we de strijd tegen kan-
ker combineren met een ken-
nismaking met het prachtige 
havengebied van IJmuiden, 
waar we best trots op mogen 
zijn.

Naast het inschrijfgeld van de 
wandelaars en hun eventuele 
individuele sponsors zijn we 
ook opzoek naar aanvullende 
sponsors van bedrijven en in-
stanties om te zorgen dat wij 
het KWF met een flink bedrag 
kunnen steunen. Op dit mo-
ment hebben al een groot 
aantal bedrijven positief gere-
ageerd, maar we zijn nog 

steeds op zoek naar spon-
sors. Dus als u, net als vele 
andere bedrijven, bereid bent 
op te staan tegen kanker, 
sponsor dan mee! Dat kan op 
diverse manieren waarover 
de leden van de sponsorcom-
missie u graag informeren. 

U kunt hiervoor contact  
opnemen met een van  
de onderstaande personen:

Hans van Wijk, 
Telefoon: 06-5109 5144
Email:  
hans.van.wijk@outlook.com

Fred van Dam, 
Telefoon:06-5341 5629
Email: 
fr.van.dam@quicknet.nl

Nico Stoker; 
Telefoon: 06-2855 1987
Email: nico.stoker@ziggo.nl

Namens KWF Velsen alvast 
bedankt voor uw steun in wel-
ke vorm dan ook!
Hans van Wijk

Sponsort u mee? Sta op tegen kanker!


