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Hoera, het is bijna vakantie!!

Om dat te vieren organiseert het buurtcomité Nieuwland
ZONDAGMIDDAG 23 JUNI, VAN 13.00 TOT 15 UUR
PANNAVOETBAL TOERNOOI
voor meisjes en jongens van 4 tot 12 jaar

Vind je het leuk om mee te doen? Ja! OK! Het kost niets!!!!
Je mag ook je vriendin of vriend meenemen die niet in onze buurt Nieuwland woont.
Opa’s en oma’s die in onze buurt wonen kunnen hun kleinkinderen ook laten
meespelen
Je kunt je aanmelden per tweetal. Kom je alleen dan koppelen wij je aan een andere
speler. Je team bestaat uit of 2 meisjes, of 2 jongens of 1 meisje en 1 jongen.
We vinden het leuk als je vader, moeder, opa, oma en andere supporters ook komen,
om je aan te moedigen en uiteraard voor de gezelligheid.

Meld je nu al aan per mail naar afbloemzaad@hetnet.nl of lterhuurne@kpnplanet.nl
of doe het aanmeldstrookje in de bus op Margrietstraat 28 of Nieuwlandweg 3.
Je kunt je ook nog zondagmiddag 23 juni aanmelden bij het pannaveld tot 12.30 uur.

Lees op de achterkant de spelregels.

Pannavoetbal Nieuwland, spelregels
 Je speelt 2 tegen 2.
 Je speelt 3 minuten of tot 3 doelpunten.
 Als je verliest, stap je uit de kooi en komt er een nieuw tweetal in de kooi.
 Als je verliest sluit je weer achteraan in de rij. Heb je drie keer achter elkaar
gewonnen, dan wissel je ook met een nieuw team en sluit je ook weer
achteraan in de rij.
 Je mag niet scoren vanaf je eigen helft.
 Panna is als je iemand tussen de benen door speelt.
Puntentelling:
 Een doelpunt is 1 punt.
 Een panna is 2 punten.
De scheidsrechter en puntenteller staan buiten de kooi. De puntenteller houdt de
stand, de tijd en het aantal panna’s bij.
Nu je dit allemaal weet, kun je alvast gaan oefenen op het pannaveld,
op de hoek Margrietstraat/Emmastraat . Veel spelplezier!
Het buurtcomité zorgt voor frisdrank en versnaperingen.
En voor het winnende team natuurlijk een mooie prijs!
Oproep: We zoeken vrijwilligers die willen helpen als scheidsrechter, puntenteller.
Komt u dan uiterlijk om kwart voor één zodat we voldoende tijd hebben voor het
opstellen van het wedstrijdschema, instructie over de spelregels.
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