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Schoolsporttoernooi Voetbal 
 

 
Datum: 1 en 8 april | Voor groep 3 t/m 8 | Locatie:          Diverse locaties 
Tijd: van 13:30u tot 17:00u |   | Inschrijven:  t/m maandag 17 februari 
 

 
 

      Beste sportieve leerlingen van de Johan Friso, 

Het grootste Dordtse schoolsportevenement met jaarlijks ruim 2000 deelnemers zal dit jaar op de 
woensdagen 1 én 8 april 2020 plaatsvinden (met 15 april als uitwijkdatum). Bij dit schoolsportevene-
ment voetbal zijn zeven voetbalverenigingen gastheer op beide dagen: SC GSC/ODS, EBOH, VV Dub-
beldam, Oranje Wit, FC Dordrecht AV, en VV Wieldrecht. De winnaars van de poule van groep 7/8 
meisjes en groep 7/8 jongens zullen op woensdag 8 mei de finaledag spelen bij VV Dubbeldam. 

Dit seizoen veranderen de spelvormen in het schoolvoetbal! 

 Groep 5/6 speelt 6 tegen 6 
 Groep 7/8 speelt 8 tegen 8. 

Deze wijziging heeft te maken met het feit dat in deze leeftijdscategorieën van het jeugdvoetbal deze 
nieuwe spelvormen ook worden gehanteerd. 

Categorieën: 
– Groep 3/4 (jongens 6 tegen 6)      - Groep 5/6 (jongens 6 tegen 6)      - Groep 7/8 (jongens 8 tegen 8) 
– Groep 3/4 (meisjes 6 tegen 6)       - Groep 5/6 (meisjes 6 tegen 6)       - Groep 7/8 (meisjes 8 tegen 8) 

Tenue: 
Wanneer je namens onze school met een toernooi meedoet, gebruik je een tenue van de school. Dit 
tenue kun je gebruiken tegen een borg van EUR 25,00; Dit bedrag ontvang je retour wanneer je het tenue 
weer inlevert. Wanneer je te groot bent geworden voor je tenue kan je dat omruilen op de momenten 
waarop er ook nieuwe tenues worden uitgegeven. Wanneer dat is, komt in de nieuwsbrief. 

 
Fairplay: 

Als je wint met sport is dat natuurlijk geweldig, maar voor de Johan Friso school geldt misschien nog wel 
meer de Olympische gedachte: meedoen is belangrijker dan winnen! Wij hechten dan ook erg veel waarde 
aan Fairplay: eerlijk en sportief met elkaar bezig zijn ... dat geldt voor zowel de kinderen als voor de 
supporters. Voor vragen e.d. over de toernooien zal tijdens elk toernooi ook iemand van Sportbedrijf 
Dordrecht als aanspreekpunt aanwezig zijn. 

 
 

Inschrijven kan t/m maandag 17 februari 2020 op www.johanfriso.nl bij het onderdeel Sport. Klik op voetbal 
Daar vind je het digitale inschrijfformulier en ook alle informatie over dit toernooi. 

Inschrijving na deze datum is niet meer mogelijk! 
 

Bij vragen kunnen jullie ons mailen via sport@johanfriso.nl.  
 
Namens de Sportcommissie, Leeroy Tims en Cris de Jongh 

http://www.johanfriso.nl/
mailto:sport@johanfriso.nl

