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Extra informatie Schoolsporttoernooi 
Volleybal 

 
 

Datum: 16 februari 2022 | Voor groep 4 t/m 8 | Locatie: Schenkeldijk 
Tijd: van 14:00 tot  17:00 uur | in teams van minimaal 4 pers. |  

 
 

Beste sportieve leerlingen van de Johan Friso, 
 

 

Hierbij aanvullende informatie betreft het Schoolsport Evenement Volleybal welke wordt georganiseerd door 
volleybalvereniging Next Volley in samenwerking met DordtSport. Tevens zal deze dag plaatsvinden in sporthal 
de Dijk (sportpark Schenkeldijk). 

  
Per categorie zal er op een bepaald niveau worden gespeeld met bepaalde spelregels: 
Groep 4/5/6: niveau 2 - Aanwezig uiterlijk 14.00 uur op woensdag 16 februari (verdere informatie staat 
hier ook op de site). 
  
De begeleiders van het team wordt verzocht zich uiterlijk om 14.00 uur te melden bij het secretariaat in de 
welkomsthal. De deelnemers wordt verzocht om in het schooltenue te spelen. 

 
Momenteel zijn de volgende corona regels van kracht, deze staan ook nogmaals uitgebreid in de bijlage:   
- Publiek is welkom tijdens de wedstrijden. 
- Op binnensport locaties is een corona toegangsbewijs verplicht voor iedereen van 18 jaar en ouder. Met  
  uitzondering van vrijwilligers. 
- Mondkapjes zijn verplicht voor publiek dat zich door binnensport locaties verplaatst. 
- Kleedkamers, toiletten en douches zijn open. 
Meer informatie is te vinden op: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cultuur-
uitgaan-en-sport/sport 
 

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. 
 

Bij vragen kunnen jullie ons mailen via sport@johanfriso.nl.  

 
 
Sportieve groet, 
 

Namens de Sportcommissie,  
Annika Witteveen en Mirjam de Wit 
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