Het snelle en technische voetbalspel Panna neemt in een razend tempo
verschillende voetbalterreintjes over. De duels gespeeld in een ronde kooi
duren slechts drie minuten.
Maar in die korte tijd gebeurt heel veel. Wat de spelers in de kooi laten zien is
veelal verbluffend; hakjes, onnavolgbare passeerbewegingen en ''PANNA”.
Soms lijkt het of de bal werkelijk aan hun voeten blijft kleven.
De een wil zo snel mogelijk scoren, de ander maakt er een show van. Al met al
weten de balgoochelaars iedereen ruimschoots te vermaken. Ieder doelpunt
kan rekenen op luid gejuich, een panna (bal door de benen van de
tegenstander, waarna de wedstrijd meteen is afgelopen) is de ultieme
uitdaging.
De vorm van de pannakooi maakt een wezenlijk deel uit van het spel. Door
juist via de wanden te spelen kun je je tegenstander te slim af zijn. Onze
pannakooi speelt hier perfect op in. Een ronde vorm, waarvan het onderste
gedeelte is afgesloten met een geluiddempende boarding zorgt voor de
perfecte panna beleving.
De regels van het standaard pannaspel zijn vrij eenvoudig. Hier onder staan de
regels weergegeven. Mocht er twijfel ontstaan over de regels en het naleven
ervan, dan is het publiek de scheidsrechter.
‐ Je speelt 1 tegen 1 en je hebt 3 minuten tijd om te scoren.
‐ Je mag maximaal 15 seconden de bal in je bezit hebben, hierna moet
je spelen.
‐ Scoren mag pas na passeren van de middellijn.
‐ Je mag alleen rechtstreeks scoren, niet via de wanden.‐ Als je bij je
tegenstander door de benen schiet (Panna) heb je direct gewonnen.
‐ Panna telt alleen als je de bal direct weer in je bezit krijgt.
‐ Gelijk spel is 1 minuut verlenging met golden goal.
‐ Respecteer je tegenstander en speel eerlijk
Naast het standaard spel waar je 1 tegen 1 speelt kun je natuurlijk ook met 2
tegen 2 spelen. Hierbij zijn de regels bijna hetzelfde, maar niet helemaal:
‐ Je speelt 2 tegen 2 en je hebt 3 minuten tijd om te scoren.
‐ Je mag maximaal 15 seconden de bal in je bezit hebben, hierna moet
je (over)spelen.
‐ Scoren mag pas na passeren van de middellijn.
‐ Je mag alleen rechtstreeks scoren, niet via de wanden.

‐ Als je bij je tegenstander door de benen schiet (Panna) heb je direct
gewonnen.
‐ Panna telt alleen als je team direct weer balbezit krijgt krijgt.
‐ Gelijk spel is 1 minuut verlenging met golden goal. Deze verlenging
speel je 1 tegen 1.
‐ Respecteer je tegenstander en speel eerlijk
Het belangrijkste blijft natuurlijk dat je lol blijft houden, dus maak je eigen
regels en speel je eigen spel.
Panna ze...... met pannakooi.nl

