Pannaveld
Panna? Het kan in Ieper! Het pannaveld staat gedurende het ganse jaar telkens op een andere plaats in Ieper. In
de lente en zomer kan je terecht op verschillende openbare plaatsen. In de herfst en winter doet het pannaveld
de verschillende speelplaatsen aan van de Ieperse scholen. Van zodra de locaties bekend zijn vind je die
hieronder terug. Nog niet goed op de hoogte van Panna? Ook de uitleg kan je hier terugvinden.
02 april tot 22 april
22 april tot 7 mei
7 mei tot 24 mei
24 mei tot 9 juni
9 juni tot 23 juni
23 juni tot 6 juli
6 juli tot 22 juli
22 juli tot 13 augustus
13 augustus tot 28 augustus
28 augustus tot 15 september
15 september tot 27 september

Zuidschote speelplein
Winterkalender
Majoorgracht
Dikkebus - Berkenwijk
Elverdinge - Bourgondiëstraat
Torrepoort
Boezinge - Bloemendale
Zillebeke - Lage Voute
Vlamertinge - jeugdlokaal
Steendam
Station

Het pannaveld is dagelijks gratis toegankelijk tot 22.00 uur.
Spelverloop
1. De wedstrijdduur hangt af van het aantal spelers per team. Eén speler
is één minuut. Drie spelers is drie minuten.
2. Wat is een Panna? Een beweging van de bal tussen de benen van de
tegenstander. Een Panna is pas geslaagd als de maker van de Panna
na de Panna terug in balbezit is.
3. Een doelpunt is één punt waard, een Panna drie punten.
4. Er mag gescoord worden vanaf het gehele speelveld, inclusief via het
hek.
5. Uit vrije schoppen mag direct gescoord worden. Er wordt geschoten
van de middenstip op een leeg doel waarbij alle spelers zich achter de
bal bevinden.
6. Komt de bal buiten de boarding, dan wordt het spel hervat met een intrap. Alle spelers nemen vier meter
afstand.
7. Na een doelpunt wordt het spel hervat vanaf het doel. Het team dat gescoord heeft, bevindt zich op de
eigen speelhelft.
8. Bij gelijkspel eindigen volgen penaltyseries. Deze starten bij elke drie penalty’s. Daarna om-en-om totdat een
winnaar bekend is.

Contactinformatie
Jeugddienst
Fochlaan 3
8900 Ieper
tel. 057/239560
joc@ieper.be
https://www.jonginieper.be/
Openingsuren
Vandaag open van 09:30 tot 12:30
Morgen open van 09:30 tot 12:30, van 14:00 tot 18:00
Alle openingsuren

