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aangesloten bij:

Vlaamse Traditionele Sporten vzw
Polderstraat 76A bus 2 - 8310 Brugge
050 35 84 62
info@vlas.be
www.vlas.be

V l aS

Sportiv vzw (erkende Vlaamse sportfederatie)
Polderstraat 76A bus 3 - 8310 Brugge
050 35 84 62
info@sportiv.be
www.sportiv.be
neem contact op met je plaatselijke vereniging:

de Europese Vereniging voor Traditionele Sporten
en Spelen (ETSGA) en werkt samen met de Vlaamse Trainersschool (VTS) voor verschillende opleidingen. Je kan bij
VlaS terecht voor meer informatie over paggooien en andere traditionele sporten.

PAGGOOIEN
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Pagclub Centrum Alken
secretaris: Gerda Stiers
Steenweg 180 - 3570 Alken
011/31.10.69 | 0479/48.36.73
peter.croes1@pandora.be

‘Pagclub Centrum Alken’ is lid van VlaS
Je voordeel als VlaS-lid

Als vereniging die bij VlaS aangesloten is:
>>

ben je aangesloten bij een door Bloso erkende organisatie
voor sportieve vrijetijdsbesteding

>>

ben je ook aangesloten bij de door Bloso erkende Vlaamse
Sportfederatie Sportiv vzw

>>

word je met raad en zo mogelijk met daad ondersteund bij
promotie initiatieven

>>

worden de belangen van jouw traditionele sport verdedigd

>>

kan je rekenen op allerhande advies

>>

ben je verzekerd voor lichamelijke ongevallen en burgerlijke
aansprakelijkheid

>>

ontvangt elke clubsecretaris gratis het driemaandelijks
magazine Trend. Clubleden die bij VlaS aangesloten zijn krijgen
een korting van 5 euro op hun abonnement

>>

ontvang je op vertoon van je lidkaart 50% korting bij een
bezoek aan het sportmuseum ‘Sportimonium’ te Hofstade

een traditionele sport
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eze sport wordt gespeeld
met een aantal spelers,
die tegen elkaar in ploegen
uitkomen. De samenstelling
van de ploeg kan onderling
afgesproken worden, maar
kan ook beslist worden door
een opworp naar het doel.
De spelers met de beste worp
vormen dan een ploeg.
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ver de geschiedenis van het
paggooien valt weinig met
zekerheid te zeggen. Vast staat wel dat
het paggooien werd teruggevonden in het
Limburgse Alken. Of het een ruimer verspreidingsgebied heeft gekend, is niet geweten. Een
mogelijke verklaring die de ronde doet, is dat het spel
is ontstaan doordat de boeren de bieten naar een in de
grond geslagen staat of ‘pag’ gooiden. De zo opgetaste bieten werden dan later op de kar geladen. Het woord pag zou
dus staan voor het doel en niet voor de werpknots zelf, zoals het tegenwoordig gebruikt wordt.

aggooien wordt
in ploegverband gespeeld op een open terrein,
waarop drie palen van ongeveer
twee meter in de grond staan. Ze staan
op een lijn op tien à twaalf cm van elkaar en
worden bovenaan vastgebonden. Er wordt
gegooid met een houten knots; de pag. Een
pag weegt ongeveer drie kg en heeft een
lengte van 80 cm. Met de pag wordt van op
ongeveer 15 meter afstand naar de driepikkel
gemikt. De kunst bestaat erin de knotsen tussen de palen te doen belanden. Als dat lukt,
heb je een dubbeltreffer. Lukt dit niet, dan telt
de knots die het dichtst bij de middelste paal
ligt.

dubbel-treffer

beheerste werpkracht

