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Schoolsporttoernooi Zaalkorfbal 
Informatie & Teamindeling 

 

Datum: 12 oktober 2022 | Voor groep 3 en 4 | Locatie: Sporthal van DeetosSnel 

         Vorrinklaan 202 

Tijd: van 13:30 tot 16:30 uur | in teams van min. 4 kinderen |   
 

 
Beste deelnemers van Schoolsport Zaalkorfbal, 
  
Leuk dat jullie dit jaar meedoen aan het zaalkorfbal voor de groepen 3 en 4. We ontvangen jullie 
graag op onze accommodatie aan de Vorrinklaan 202, 3317 KZ Dordrecht. 
 
Aangezien wij vinden dat het er vooral om gaat dat deze kinderen van groep 3 en 4 kennis maken met 
korfbal hebben we voor de volgende opzet gekozen: 
Van 14.00 tot 14.30 uur doen we een clinic, waarbij alle kinderen de belangrijkste regels van korfbal 
leren en de belangrijkste vaardigheden van korfbal oefenen. Daarna gaan we wedstrijdjes spelen en 
strafworpen nemen.  
Naast het officiële programma zullen er ook diverse korven staan waar de kinderen zelf op kunnen 
oefenen. Het gaat om het plezier. We zullen dan ook geen eindstand opmaken, maar ervoor zorgen 
dat alle kinderen iets lekkers krijgen als beloning voor hun inzet aan het eind van het toernooi. 
  
Alle kinderen worden uiterlijk om 13.45 uur verwacht. Het toernooi zal rond 16.30 uur afgelopen zijn. 
Denk erom, dit toernooi is binnen. De kinderen hebben dus (schone) gymschoenen nodig.  
En uiteraard sporten ze allemaal in het Johan Friso sporttenue. In de vorige informatiebrief staat hoe 
u daar aan kunt komen als u er nog geen heeft. 
  
Met sportieve groet namens de korfbalvereniging DeetosSnel 
 
TEAMINDELING 

 

team naam j/m groep   begeleiding 

JF3 Myriam Kaddour meisje Groep 3   

JF3 Sarya Bakiray meisje Groep 3  Begeleiding 

JF3 Atilla Nasuhbeyoglu  jongen Groep 3   

JF3 Fenne v/d Boogaard meisje Groep 3    

       

JF4 Sine Groenenberg meisje Groep 4   Begeleiding 

JF4 Elin Roos meisje Groep 4   

JF4 Kai Benschop jongen Groep 4    

JF4 Ella Tazelaar meisje Groep 4   

      
 
 
 

Bij vragen kunnen jullie ons mailen via sport@johanfriso.nl.   
Namens de Sportcommissie, Mirjam de Wit en Annika Witteveen 
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