
Deelname = GRATIS

Georganiseerd door

In samenwerking met:

Met dank aan: 

Klant: PLUS Gubbels

Documentnaam: spandoek 400x150cm

Datum: 26 januari 2011

Getekend: Maurice de Vaan

Handtekening voor akkoord:

__________________________Controleer dit voorstel goed op typfouten. De aangegeven kleuren zijn ter indicatie.

Aan dit voorstel kunnen geen rechten worden ontleend. © toondejong reklame 2011

Spandoek

formaat: 400 x 150 cm

Georganiseerd door

Panna Cup

Albert Heijn

Druten
www.ahdruten.nl

Scharenburg 21

Wanneer:  10, 11, 12, en 13 juni 2014. Finales op zondag 15 juni 2014.
Tijdstip:  Voorronden 18.30 – 20.30 uur. Finales op 15 juni om 14.00 uur. 
Welke dorpen/wijken:  Druten-Zuid, Druten-Noord, Horssen, Afferden, Deest.
Voor wie:  De jongens en meisjes van Druten van 12 t/m 16 jaar.
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   Panna 
Kampioenschap 
van gemeente Druten

12 t/m 16 jaar
Voor jongens en meisjes



samen met een leeftijdsgenoot. Er wordt 2 tegen 2 gespeeld op 4 pannaveldjes.  
Er zijn vier leeftijdscategorieën namelijk 12/13 jarigen, 13/14 jarigen, 14/15 jarigen en 
15/16 jarigen. Andere combinaties zijn niet mogelijk.

Let op:  
-  Van jouw team (tweetal) moet minimaal één speler wonen in het speelgebied van die avond.
- Je mag in dezelfde leeftijdscategorie maximaal één keer inschrijven.

Spelregels:
We spelen op tijd (5 min). Wanneer er een ‘panna’ wordt gemaakt scoor je een extra (doel)
punt. In dit geval is het een ‘panna’ wanneer de bal door de benen van de tegenstander wordt 
gespeeld. Je hoeft dus niet daarna in balbezit te blijven. Panna betekent: poortje.

De spelregels in het kort:   
• Speeltijd is 5 min. 
• Elk team (2 spelers) verdedigt een doeltje.  
• Elk doelpunt is 1 punt. 
• Een panna maken (= poorten, tussen benen doorspelen) is een extra punt. 
•  Na een doelpunt is de spelhervatting bij eigen doel.
• Een gewonnen wedstrijd is 3 punten, gelijk spel is 1 punt, verloren is 0 punten. 
•  Vanuit de voorronden spelen de nummers een en twee uit elke leeftijdscategorie  

de finale in Deest.

Schrijf je GratIS in
De finaleronde spelen we op de parkeerplaats 
van dorpshuis ‘t trefpunt in Deest.
Zondagmiddag 15 juni 14.00 - 16.30 uur.

Naam van het team:

Namen van de spelers:

Adres:

Wijk/dorp:

Leeftijd op 1 juni 2014

Telefoonnummer:

2 e-mails verplicht:

*  Identiteitskaart kan worden gevraagd. Na de aanmelding ontvang je meer informatie.

Ja, wij doen mee: 
dinsdag | woensdag | donderdag (Horssen) | donderdag (Afferden) | vrijdag

Panna kampioenschap van gemeente Druten

De voorronden spelen we in jouw dorp of wijk!
Programma en locatie  

*  Druten is ingedeeld in 2 speelplekken:  
1. Druten-Zuid 2. Druten-Noord (Druten West-Oost-Noord-Oranjebuurt).

Dinsdag 10 juni:  
Druten-Zuid. Parkeerplaats Wijkcentrum de Doorkijk Tijd: 18.30 – 20.30 uur

Woensdag 11 juni: 
Druten-West, Speelveldje Heemradenstraat. Tijd: 18.30 – 20.30 uur

Donderdag 12 juni: 
Horssen. Parkeerplaats Dorpshuis de Horst Tijd: 18.30 – 20.30 uur

Donderdag 12 juni: 
Afferden. Koningsplein bij Kulturhus de Meent Tijd: 18.30 – 20.30 uur

Vrijdag 13 juni: 
Deest. Parkeerplaats Dorpshuis ‘t Trefpunt Tijd: 18.30 – 20.30 uur

Zondag 15 juni:  
Finales in Deest: Parkeerplaats Dorpshuis ‘t Trefpunt Tijd: 14.00 – 16.30 uur

aaNMELDEN vóór 6 juni 2014  
AANMELDEN: viA WWW.actiefmaasenWaal.nl

Of: - STROOKJE iNLEvEREN BiJ JONGERENCENTRUM PLACE 2 BE 

 -  DORPSHUiS HORSSEN, AFFERDEN, DEEST, WiJKCENTRUM DE DOORKiJK

 - vOETBALvERENiGiNG viCTORiA, SCD, OLYMPiA, SCP en DiO. 

 - RiCKSPORTS HOGESTRAAT DRUTEN


