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21 januari 2016 

 

Onderwerp: Diplomadag Boccia 

 

 

Dag allen 

 

Graag nodigen we alle bocciaspelers uit op onze jaarlijkse diplomadag. Al dan niet met 

het oog op wedstrijden, willen spelers weten waar ze staan op technisch en tactisch 

gebied. Ook nieuwe spelers willen misschien graag eens uitproberen hoe ver ze staan 

voor deze interessante sport. Het ideale moment dus, om dit te komen testen op de 

diplomadag! Aan deze diplomadag wordt een vriendschappelijk treffen gekoppeld. In 

een ontspannende, gezellige sfeer zullen doorlopend wedstrijdjes worden 

gehouden.  

Aan de hand van opgelegde testen kunnen verschillende niveaus bepaald worden. Er 

zijn vier niveaus: van niveau één (dat toegankelijk is voor elke beginnende speler) 

tot niveau vier (voor de gevorderde competitiespeler). Elke deelnemer start op niveau 

één, tenzij hij/zij reeds een diploma behaalde. De testen werden opgesteld door 

Parantee. 

 

WAT IS BOCCIA? EN VOOR WIE? 

 

Boccia is een vorm van petanque, aangepast aan 

mensen met een fysieke handicap. De belangrijkste 

aspecten van boccia zijn concentratievermogen en 

spiercontrole. Spelers moeten een goed gevoel voor 

richting en precisie bezitten.  

 

VOOR WIE? 

 

De diplomadag wordt georganiseerd voor alle 

bocciaspelers (jong en oud, beginners en gevorderden) en hun familie. Ook personen 

met een handicap die interesse hebben om boccia te spelen zijn welkom om voor het 

eerst kennis te komen maken met deze sport. 

 

 

WANNEER EN WAAR? 

Op zaterdag 5 maart 2015 tussen 10u00 en 16u00 in Bloso 

Topsporthal,  

Zuiderlaan 14, 9000 Gent 

Foto Frank Van Hollebeke 

Foto joelle 
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PROGRAMMA 

9u30-10u: onthaal  

10u00: afleggen testen niveau 1-4 + vriendschappelijk treffen 

12u00: middagpauze 

13u30: afleggen testen niveau 2-4 + herkansingen 1-3 + vriendschappelijk treffen 

15u30: diploma-uitreiking 

16u00: einde 

 

DEELNAMEPRIJS 

Deelnemen kost 3 euro/deelnemer, verzekering inbegrepen. Iedere deelnemer 

ontvangt een diploma + sticker van het behaalde niveau. 

 

MEER INFO? 

Voor meer info: contacteer clubondersteuning@parantee.be of 09 243 11 72 of surf 

naar de website: www.parantee.be. 

 

INSCHRIJVEN? 

Inschrijven kan tot 28 februari via deze link. 

Daarenboven stort je 3 euro op het rekeningnummer van Parantee –  

BE74 0682 36270607 met vermelding 'bocciadiploma 05/03/2016 + naam’. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hopelijk tot dan! 

Met sportieve groeten 

 

Lore Schaut 

Clubondersteuning & Jeugdsportproject 

Foto joelle 

Foto Frank Van Hollebeke 

mailto:clubondersteuning@parantee.be
http://www.parantee.be/
http://goo.gl/forms/dxwvGXpy9B

