
NIEUWSBRIEF
VISSENLOOP IJMUIDEN

Onze derde  
nieuwsbrief!

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.

Voorzitter van het bestuur KWF Velsen, Fred van Dam, 
vertelt enthousiast over het komende wandelevenement 
‘Vissenloop IJmuiden’, dat voor de eerste keer in IJmuiden 
wordt georganiseerd. 

“Met een grote groep zeer 
 enthousiaste vrijwilligers heb-
ben we kans gezien om bin-
nen enkele maanden zo’n 
groot evenement op te zetten. 
Vele honderden aanmeldin-
gen voor de Guppenloop 
(5km), en de 10, 15, 20, 25 en 
40km hebben we inmiddels 
ontvangen. Vanaf de start- en 
finishplaats, het hoofdkantoor 
van de KNRM in IJmuiden, 
wandelen alle deelnemers 
door het imposante haven-
gebied van IJmuiden. De 
deelnemers aan de langere 
afstanden wandelen ook door 
de buitengebieden, zoals 
 recreatiegebied Spaarn woude 
en het park Beeckestijn”.

En hij vervolgt: “Het spreekt 
vanzelf dat de gehele 
 opbrengst die we met dit 

 evenement hopen in te za-
melen, volledig ten goede 
gaat  komen aan KWF 
Kanker bestrijding. Uiteraard 
geldt dit voor de inschrijfgel-
den van de deelnemers, 
maar ook voor de sponsor-
gelden van een groot aantal 
sponsoren die ons onder-
steunen zoals de gemeente 
Velsen en Zee haven IJmui-
den. Ik vind het geweldig dat 
het bedrijfsleven zich mas-
saal achter dit 
 wandelevenement heeft 
 gesteld en veel hulp en 
 geldelijke steun aangeboden 
heeft. Mede dankzij deze 
 ondersteuning kunnen wij 
de  wandelaars die zich 
 hebben ingeschreven bij-
voorbeeld een gebakken vis-
je en een zoute haring aan-
bieden’’.

Maar, om aan het einde van 
deze dag een zo groot moge-
lijk bedrag te kunnen over-
handigen aan KWF Kanker-
bestrijding, kunnen 
deelnemers zich natuurlijk 
ook individueel of als groep 
laten sponsoren. Voor diege-
nen die de hoogste sponsor-
bijdragen bij elkaar hebben 
weten te sprokkelen, liggen 
fantastische prijzen in het ver-
schiet zoals vier maal een 
3-daagse minicruise voor 
twee personen en één maal 
een 4-daagse stedenreis, 
incl. hotel, naar New Castle. 
Maar ook drie maal twee 
kaartjes voor een rondvaart 
door het havengebied, een 
aantal toegangskaarten voor 
een voetbalwedstrijd in de 
Skybox van AZ en een diner-
cheque van Pannenkoeken-
boerderij Onder de Platanen.  

Ook zijn er diverse gadgets te 
koop zoals een pet met ge-
borduurd logo van de Vissen-
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loop (€ 10,00), een T-shirt Dry 
Fit wit met logo (€ 12,50) en 
katoenen shirts voor de 
jeugd, eveneens met het logo 
van de Vissenloop (€ 12,50). 
Als u zich via onze website in-
schrijft, kunt u deze artikelen 
vooraf bestellen. Op de dag 
zelf zijn deze artikelen ook te 
koop bij onze kraam.  

”Naast ons hoofddoel, geld 
inzamelen voor KWF Kanker-
bestrijding, willen we er zeker 
ook een gezellige en goed 
verzorgde dag van maken, 
zeker voor de wandelaars, 
maar natuurlijk ook voor hun 
familie, vrienden en natuurlijk 
de toeschouwers’’ ,vervolgt 
Van Dam zijn verhaal. “On-
derweg zorgen we er voor dat 
de wandelaars wat te eten en 
te drinken uitgereikt krijgen, 
onder meer koek, een Mars, 
fruit en water, beschikbaar 
gesteld door Dekamarkt en 
Han Bouwens.

En op het start- en finishter-
rein hebben we voor de deel-

nemers de al eerder genoem-
de gebakken vis en zoute 
haring. Ook vinden hier 
 ge durende de hele dag op-
tredens plaats van diverse 
Shanty  koren en vanaf een 
uur of drie wordt het echt 
feest met  zanger Dennis 

 Sintenie, de IJmuidense 
 zangeres Kelly Cossee en DJ 
Mitch. 

Voor de mensen die niet aan 
de wandeltocht deelnemen is 
er dus de hele dag van alles 
te zien en te beleven en voor 
een hapje en een drankje kan 
men terecht bij Lunchroom 
Bart die naast het start- en fi-
nishterrein is gelegen. Hier 
komen banken, tafels en stoe-
len te staan en er wordt voor 
een mobiele tap gezorgd. 

We hebben voor deze dag 
tenslotte goed weer besteld 
en namens de gehele organi-
satie spreek ik de hoop uit dat 
dit wandelevenement een 
vaste plaats op de wandel-
kalender gaat krijgen met als 
hoofddoel een prachtige 
 opbrengst voor KWF Kanker-
bestrijding met als motto:
‘Sta op tegen Kanker’’ , 
besluit een gedreven  
Fred van Dam zijn betoog. 
 

De route van de 15-20-25 en 
40km loopt een klein deel 
over het strand. Nu blijkt dat 
het strand na 1 april verboden 
is voor honden zelfs als zij 

aangelijnd zijn. Dat is echter 
geen probleem. 
Bent u wandelaar en wilt u uw 
hond meenemen? Dan is er 
een mogelijkheid om op het

duinpad te blijven en zo op bij 
de volgende controlepost te 
komen.
Uiteraard zullen wij dit duide-
lijk kenbaar maken.

Voor onze jeugdige wande-
laars bij de Vissenloop IJmui-
den is er ook een manier om 
in actie te komen voor  
KWF kankerbestrijding. 

Zij kunnen via een mooie 
Guppenkaart sponsoring van 
familie en vrienden krijgen.
 

Stop de Guppen en het 
sponsorgeld in een envelop 
in het aquarium bij de start 
van de Vissenloop.

Er zijn drie prijzen beschik-
baar voor degenen die het 
hoogste sponsorbedrag heb-
ben opgehaald.

Route met de hond?

Onze Guppenkaart

Meer informatie:
www.vissenloopijmuiden.nl/
INSCHRIJVEN/Wandelaar


