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sponsoren en veel mensen mee gaan lopen, zodat we aan de 
eindstreep een dikke cheque aan KWF kunnen overhandigen.” 
De wandelroutes (5, 10, 15, 20 en 40 kilometer) zijn uitgezet 
rondom IJmuiden en laten de wandelaars genieten van zee, 
havens, strand, bos en duin. De wandelaar kan rekenen op 
voldoende EHBO-posten en voor eten en drinken wordt 
gezorgd. De deelnemers starten op verschillende tijden, ui-
teraard lopend via verschillende routes, en finishen allemaal 
rond dezelfde tijd op het gezamenlijke festivalterrein. “Om 
daar met zijn alleen te genieten van muziekoptredens en 
spectaculaire acts. Wij zijn in onderhandeling, dus namen 
kan ik nog niet noemen. Maar ik kan wel vertellen dat het 
een geweldige afsluiter wordt”, vertelt Peters. “Naast de grote 
acts is er voor de deelnemers een gratis drankje, een zoute 
haring of een gebakken visje van InterFish.” 

Vissenloop App 
Via de Vissenloop App (beschikbaar voor Android en iOs) 
blijft u op de hoogte van het laatste nieuws rondom het eve-
nement. De sluitingsdatum is op 25 mei, of eerder als het 
maximaal aantal deelnemers al eerder wordt bereikt.  •
W W W.VISSENLOOPIJMUIDEN.NL

“Het is helaas een feit dat een op de drie mensen 
kanker krijgt”, vertelt Yvonne Peters secretaris 
van het afdelingsbestuur van KWF Kankerbe-

strijding in Velsen. “Daarom hebben wij als afdelingsbestuur 
besloten om geld in te zamelen via een wandelevenement 
dat feestelijk wordt afgesloten op het KNRM-terrein aan de 
Haringkade in IJmuiden. De Vissenloop IJmuiden willen we 
laten uitgroeien tot een jaarlijkse traditie, waarbij vis en de 
visserij niet zullen ontbreken. De betrokkenheid in de voor-
bereidende fase is enorm. Het hele evenement wordt door 
vrijwilligers opgezet en de Gemeente Velsen en Zeehaven 
IJmuiden dragen hun steentje bij. Tromp Verhuur, Vrolijk en 
Interfish zijn voorbeelden van bedrijven die het evenement 
met overtuiging sponsoren en/of gratis diensten leveren.” 
Door wetenschappelijk onderzoek is de kennis over het 
ontstaan en behandeling van kanker toegenomen. In 1949 
leefde vijf jaar na de diagnose kanker nog 25 procent van de 
patiënten, nu is dat al meer dan 61 procent. “Dat percentage 
mag omhoog en dat kan onder meer door bij te dragen aan 
dit evenement”, vertelt Peters. “Al het ingezamelde geld gaat 
naar KWF en wordt besteed aan onderzoek, opleiding, pre-
ventie en patiëntondersteuning.” 

Scholfilet
Henk van der Deijl, eigenaar van Interfish, heeft van dichtbij in 
zijn familie en zijn bedrijf meegemaakt wat kanker voor gevol-
gen kan hebben. “Toen mijn overbuurvrouw Joske Haver mij 
vroeg voor de Vissenloop zei ik meteen: ‘Ik doe mee’. Interfish 
doneert een geldbedrag en levert daarnaast zo’n 200 kilo aan 
scholfilet. Ik hoop van harte dat er nog meer bedrijven willen 

Op zondag 31 mei  kunt  u  meedoen aan de eerste  edi t ie  van 
de Vissenloop I Jmuiden,  het  wandelevenement  om geld  in  te 
zamelen voor  K WF K ank erbest r i jd ing.  Verschi l lende bedr i jven 
u i t  I Jmuiden en omgeving,  waaronder  I nter f i sh ,  ondersteunen 
d i t  evenement  met  geld  en goederen .
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