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Persbericht  
 

Geachte redactie, 

 

Hieronder treft u een persbericht aan, dat wij u graag aanbieden ter plaatsing. Voor meer 

informatie kunt terecht bij ondergetekenden. 

 

Met vriendelijke groet, 

Marnix Zwart, voorzitter 

Jim Pons, secretaris 

 

 

 

Inloopavonden Boccia en Showdown 
 

GSV De Sleutels is weer gestart met de sport Boccia. Naast de huidige spelers 

zijn er in de Leidse regio ongetwijfeld veel meer gegadigden. Voor ieder die 

rolstoelafhankelijk is en wil kennismaken met deze leuke sport organiseert GSV 

De Sleutels de komende tijd een aantal inloopavonden. Op vrijdag 28 oktober 

aanstaande is de eerste.  

 

Boccia is een balsport die te vergelijken is met Jeu de boules of Pétanque. Het wordt 

gespeeld met zachte ballen. Daardoor kan het op een vlakke vloer gespeeld worden, wat 

voor rolstoelers wel zo handig is. Naarmate de speler de balbeheersing beter onder de 

knie heeft, verschuift het spelniveau naar topsport. Er zijn dan ook nationale en 

internationale competities en toernooien. 

 

We spelen Boccia iedere vrijdagavond in Huis van de buurt Morschwijck in Leiden. Een 

leuke bijkomstigheid is dat daar tegelijkertijd ook Showdown wordt gespeeld. Dat 

betekent dat je tijdens de inloopavonden ook kunt kennismaken met Showdown. 

Bijvoorbeeld mensen die tennis, badminton of tafeltennis hebben gespeeld, maar daar 

door een oogafwijking niet meer (zo goed) toe in staat zijn, kunnen met Showdown hun 

talent blijven ontwikkelen. Ook Showdown wordt behalve recreatief ook op hoog niveau 

gespeeld. Voor elk wat wils dus. Je hoeft niet blind of ‘erg slechtziend’ te zijn om 

Showdown te spelen: iedereen speelt met een geblindeerde skibril. 

 

Ben je sportief en houd je van gezelligheid, kom dan kennismaken met Boccia of 

Showdown. Je bent komende vrijdag 28 oktober hartelijk welkom vanaf 19.00 uur in 

buurtcentrum Morschwijck, Topaaslaan 19 in Leiden. Volgende inloopavonden zijn op 25 

november en 16 december. Komt een andere vrijdagavond jou beter uit, laat het ons 

weten; ook dan ontvangen we je graag. Is het niet iets voor jou, maar weet je iemand in 

je omgeving, geef de tip dan graag door! Meer info over de sporten en over de 

vereniging vind je op www.gsvdesleutels.nl.  

 

 

Noot voor de redactie (niet publiceren): 

 

Voor vragen over dit persbericht of aanvullende informatie over GSV De Sleutels kunt u 

contact opnemen met Marnix Zwart, voorzitter van GSV De Sleutels, (06 24) 69 34 21, of 

met Jim Pons, secretaris, (06 82) 68 14 33, e-mail: gsvdesleutels@gmail.com. 

 

http://www.gsvdesleutels.nl/
mailto:gsvdesleutels@gmail.com

