
Beste allemaal, 
  
Ten eerste super dat er kinderen van jullie school deelnemen aan het Schoolsport 
Evenement Volleybal. Dit zal plaatsvinden op de woensdagen 12 februari én 19 februari 2020. De 
deelnemende kinderen zullen op deze dag kennismaken met de sport volleybal en de betreffende 
sportvereniging. 
  
Dit Schoolsport Evenement wordt georganiseerd door volleybalvereniging Next Volley in 
samenwerking met DordtSport. Deze dag plaatsvinden sporthal de Dijk (sportpark Schenkeldijk). 
  
Per categorie zal er op een bepaald niveau worden gespeeld met bepaalde spelregels: 
Groep 4/5: niveau 2       - Aanwezig uiterlijk 13.15 uur op woensdag 19 februari 
Groep 6: niveau 3           - Aanwezig uiterlijk 13.15 uur op woensdag 19 februari 
  
Groep 7: niveau 4           - Aanwezig uiterlijk 13.15 uur op woensdag 12 februari 
Groep 8: niveau 4           - Aanwezig uiterlijk 13:15 uur op woensdag 12 februari 
  
Vanuit de vereniging is de wens / het verzoek om de niveaus 2 t/m 4 via de filmpjes uit te leggen: 
YouTube filmpjes met uitleg cmv niveau 2 t/m 4: 

-          https://www.youtube.com/channel/UCL4pIZkvrmajRwY6b8QaIGA 
-          https://m.youtube.com/channel/UCL4pIZkvrmajRwY6b8QaIGA 

  
Woensdag 12 februari spelen de groepen 7 en 8. De poulewinnaars spelen na de poulewedstrijden 
nog de finale wedstrijd om kans te maken om door te gaan naar de landelijke Finale! Woensdag 19 
februari zullen de wedstrijden voor de groepen 4-5 en 6 plaatsvinden. 
 
De stadswinnaars per categorie mogen door naar de Regionale Finale op 16-05-2020. 
https://www.nevobo.nl/trainen-coachen/volleybal-in-het-onderwijs/schoolvolleybal/ met deze link 
kunt u, informatie vinden en uw team opgeven wanneer deze naar de Regionale Finale mag. De 
winnaars die hieruit komen gaan door naar de landelijke finale op zaterdag 30-05-2020 
  
Wedstrijdschema: 
Dit jaar werken we ook met een nieuw digitaal systeem voor de uitslagen van de wedstrijden. Dit 
gebeurt met je telefoon/tablet, het voordeel hiervan is dat de stand gelijk zichtbaar is. Uiteraard 
werken wij ook met een back up op papier. Door middel van deze website www.houstandbij.nl kunt 
u inloggen op de dag zelf met de code 120220 voor 12 februari en de code 192022 voor 19 
februari hier ziet u dan de wedstrijden en kunt u de standen van uw team invoeren. De standen 
invoeren kan alleen ná een wedstrijd (iedereen kan deze stand zien) en u kunt alleen in het systeem 
op de dag van het evenement. 
  
De begeleiders van de teams wordt verzocht zich uiterlijk om 13:15 uur te melden bij het secretariaat 
in de welkomsthal. De kinderen spelen in het schooltenue. 
  
Met vriendelijke groet, 
  
Tim Verbaas, DordtSport 
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