Monsieur Petanque
Gedurende de dag is er op onze
locatie een ‘Monsieur Petanque’
aanwezig aan wie alles over ‘het
petanque’ en de spelregels kan
worden gevraagd.
Hij is beschikbaar als vraagbaak en
scheidsrechter en beschikt over
precisie-instrumenten om te
bepalen ‘wie er ligt’.

Petanque Vereniging Gouda:
Petanque Vereniging Gouda biedt een platform voor zowel de
recreatieve spelvorm “Jeu de Boules” als de wedstrijdvorm Petanque.
Er is veel aandacht voor opleidingen voor de beginners en trainingen
voor de gevorderden.
Ook kunt u bij ons terecht voor uw bedrijfsuitje, verjaardag of andere
feestelijke gelegenheid. Wij verzorgen clinics en desgewenst een
fantastisch warm en/of koud buffet.
PV Gouda is aangesloten bij de Nederlandse Jeu de Boules Bond
(NJBB).

Speeltijden:
Ma middag
Di namiddag
Di avond
Do middag
Do avond
Zo middag

13.30 – 16.30
16 30 – 18.00 (jeugdtraining
19.30 – 22.00 (*)
13.30 – 16.30
19.30 – 22.00 (*)
13.30 – 17.30

(*) Met mogelijkheden om te trainen
Petangue Vereniging Gouda
Uiterwaardseweg 4, 2807 CD Gouda
Petanque Vereniging Gouda

www.goudapetanque.nl

7 okt 2018
Petanque Vereniging Gouda organiseert de:

Dag van het Petanque
Parkeren bij sporthal “ de Zebra”,
Goverwellesingel 10, 2807 DZ GOUDA
Loop via het “Jeu de Boulespad” en de trap over
de dijk naar onze locatie

Activiteiten

Programma

Vakantie Napret Toernooi
Deelnemers aan het ‘Vakantie Napret Programma” brengen het
geleerde nu in de praktijk op het afsluitende “Vakantie Napret”
toernooi.

Petanque Vaardigheidsproeven

Een uitdagende test voor iedere petanquespeler. Op drie verschillende
niveaus kunnen deelnemers hun kunnen tonen:
Brons: Een vaardigheidsproef voor beginnende en recreatieve ‘boulers’.
Iedereen kan aan deze proef deelnemen.
Zilver: Een vaardigheidsproef voor ervaren wedstrijdboulers.
Deelnemers moeten geslaagd zijn voor Brons.
Goud: Een zeer uitdagende proef voor top petanquespelers.
Deelnemers moeten geslaagd zijn voor Zilver.

Petanque workshop voor de jeugd

Onder leiding van bondstrainers en aanwezigheid van leden van de
nationale jeugdselectie kunnen jongeren in meerdere workshops
kennis maken met de technische, tactische en mentale aspecten van
petanque als wedstrijdsport.
Deelnemers aan de workshops en de vaardigheidsproeven dienen zich
aan te melden via email PRcie@goudapetanque.nl

Spelparkoers

Een parkoers met zes verschillende ludieke petanque-opdrachten. Het
parkoers is bedoeld voor de jeugd, maar ook volwassenen kunnen een
poging wagen. Het parkoers is uitgelegd in onze overdekte hal (het
boulodrôme). Er kan de hele dag door geoefend worden, maar er zijn
twee officiële meetmomenten waarop scores worden vastgelegd.

Potje Petanque
Gedurende de gehele dag kan iedereen een ‘potje petanque’
meespelen. Via ‘gooien van de stoep’ wordt jes willekeurig
ingedeeld in tegen elkaar spelende tweetallen (doubletten).
Voor de verschillende activiteiten worden
boules beschikbaar gesteld door PV Gouda

Speelvelden
Alle activiteiten op de “Dag van het Petanque” vinden plaats
op de prachtig gelegen speelterreinen van de Petanque
Vereniging Gouda in de uiterwaard van de Hollandsche IJssel.

Wat, wanneer en waar
Inschrijven Petanque
vaardigheid Brons
Uitleg en uitvoering PvB Brons
Inschrijven Petanque
vaardigheid Zilver
e

vanaf 11.00

Clubhuis

11.45 – 13.30

IJsselzijde

vanaf 13.30

Clubhuis

1 ronde “Potje Petanque”

13.40

Uitleg en uitvoering PVB Zilver

13:50 – 15.30

e

1 ronde Vakantie Napret
Toernooi
Spelparkoers
e
1 scoreronde
Petanque Vaardigheid:
uitreiking certificaten Brons en
Zilver
e

2 ronde “Potje Petanque”
Spelparkoers
e
2 scoreronde
e
2 ronde Vakantie Napret
Toernooi
Uitvoering PVB Goud
Prijsuitreiking Vakantie Napret
Toernooi en Spelparkoers
Petanque Vaardigheid:
uitreiking certificaten Goud
Einde

14.00
14.15
15:30
15.40
15.45
16.00
16.00

Dijkzijde
banen 25 t/m 32
IJsselzijde, banen
3 t/m 8 en 11 t/m 16
Dijkzijde
banen 17 t/m 24
Boulodrôme
banen 1 t/m 12
Clubhuis
Dijkzijde
banen 25 t/m 32
Boulodrôme
banen 1 t/m 12
Dijkzijde
banen 17 t/m 24
IJsselzijde, banen
9 t/m 10 en 1 t/m 16

17.30

Clubhuis

17.40

Clubhuis

18.00

