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24-Uurs marathon bij
korfballers Ventura Sport

Team naar NK Kubb

STRIJEN - Ventura Sport viert komend weekeinde met een 24 uur
durend programma haar 40 jarig
bestaan. Vrijdag om 18 uur
wordt deze 24-uursmarathon
geopend door wethouder Geraldo Janssen. De jongste jeugdleden zullen deze opening opluisteren met het oplaten van ballonnen. Vervolgens zal er 24 uur
non-stop gekorfbald worden,
waarbij de Ventura teams wisselend aantreden tegen favoriete
tegenstanders, ouders, vrienden,
het Strijense Roparunteam enz.
Ook zijn er wedstrijden van de
eerste teams uit 1976, 1991, 2001
en uiteraard het huidige eerste
team. Naast dit korfbalprogramma is er nog van alles te beleven.
Zo is er bijvoorbeeld, tafeltennis
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laddercompetitie, tafelvoetbal
en sjoelen en kunnen de deelnemers mee doen aan twister,
spinninglessen of een stokkenvang spel. Zowel op vrijdagavond als zaterdag is er een
stormbaan en een springkussen, in de nacht wordt ook
aan Sumo worstelen gedaan
en film gedraaid in de kantine.
Ondanks dat de voetbaltak in
1992 weer met vv Strijen is gefuseerd wordt er zaterdag 27
juni nog wel een voetbalwedstrijd door oud-leden gespeeld.
Inmiddels is er geen tafeltennisafdeling meer in Strijen, maar is
er een jeu de boules afdeling, dus
ook voor die categorie zal er ’s
middags een toernooi gehouden
worden.

Oefenprogramma van
voetbalvereniging Strijen
STRIJEN – Het oefenprogramma van de hoofdmacht van
voetbalvereniging Strijen ter
voorbereiding op het nieuwe
voetbalseizoen en het tweede team van de club is bekend.
Zaterdag 8 augustus: Strijen

1 - SSS 1, aanvang: 14.30
uur. Zaterdag 15 Augustus:
Alblaserdam 1 - Strijen 1,
aanvang: 14.30 uur, Alblasserdam 2 - Strijen 2, aanvang: 12.30 uur. Zaterdag
22 Augustus: Strijen 1 - Velo
1, aanvang: 14.30 uur.

Rabobank Triatlon Binnenmaas
MAASDAM - Op zaterdag 22 augustus zal voor de 24e maal de
Rabobank Triathlon Binnenmaas worden georganiseerd.
Evenals voorgaande jaren kan
er gestart worden op twee afstanden: de kwart triatlon en de
achtste triatlon. De start is op

het recreatieoord Binnenmaas.
Voor wie de combinatie zwemmen, fietsen en hardlopen een
beetje teveel van het goede is,
biedt de organisatie de mogelijkheid de achtste afstand met
zijn drieën af te leggen in estafettevorm.

Het team dat zaterdag meedoen aan het Nederlands Kampioenschap Kubb in Nijeveen
OUD-BEIJERLAND – Komende
zaterdag doet een team met vijf
man uit de Zoomwijck in OudBeijerland en één uit Zwolle
mee met het Nederlands Kampioenschap Kubb in Nijeveen.
Kubb is een outdoorspel uit
Zweden, waarbij twee teams op
een grasveld van 5 bij 8 meter
houten blokken van elkaar
moeten omgooien.
Kubb is in Nederland nog redelijk onbekend, maar wint snel
aan populariteit.
Tony van Leenen, een van de leden van het team, vertelt: “Ik
leerde het spel twee jaar geleden kennen op een camping in
Denemarken.

Thuis in Nederland kreeg ik al
snel een aantal vrienden ook
enthousiast en sindsdien spelen
we regelmatig een potje op het
grasveld aan de Wolweversweg
in Oud-Beijerland.

Blokkies
omgooien in
Nijeveen
Maar het spel gaat ook steevast
mee naar de camping. Het is
een gezellig spel.
Het spel is geschikt voor iedereen, de spelregels zijn simpel en
het is ook nog leuk om naar te

kijken.
We trekken meestal dan ook
veel bekijks als we aan het spelen zijn.”
Toen bleek dat er jaarlijks een
NK Kubb wordt georganiseerd,
werd kubbteam 'Blokkie Om'
gevormd.
Van Leenen “Het is natuurlijk
leuk om eens aan een toernooi
mee te doen.
En door wat ruchtbaarheid aan
onze deelname te geven, vinden we misschien wel meer
mensen die eens een potje kubb
mee willen spelen.” Voor meer
informatie over kubb en over
het team kan menterecht op
www.KubbHW.nl.

Uniek experiment
bij Piershil
PIERSHIL – Afgelopen zaterdag pakte een video-experiment van zaterdag derdeklasser SV Piershil wel erg gelukkig uit. Tijdens de met 4-1
gewonnen wedstrijd tegen
's-Gravendeel werd de 1-0
van Harman de Jonge vanuit
het veld op video vastgelegd
door Piershil-spits John
Kraak. Het idee werd opgevat om aan de rijke videocollectie van SV Piershil eens
iets bijzonder toe te voegen:
een gefilmde aftrap vanuit
het veld. Het liep beter dan
gehoopt en vanuit het veld
kon zo de snelle 1-0 worden
vastgelegd. Het is voor in het
eerst in het bestaan van het
voetbalspel dat een goal op
deze wijze werd gefilmd. Het
gebruik van een camera in
het veld is uiteraard niet toegestaan; meteen na de goal
leverde Kraak de camera in
bij clubman Henk van den
Heuvel. Laatstgenoemde
legde op video vast hoe
Kraak in het veld met de camera in de aanslag opereerde.

Geslaagd schoolvoetbaltoernooi
STRIJEN – Afgelopen week
namen 360 kinderen van de
Strijense basisscholen deel
aan het door de voetbalvereniging Strijen georganiseerde schoolvoetbaltoernooi.
Dankzij een geweldige organisatie en vele vrijwilligers
verliep het toernooi op rolletjes. De voorzitter van Strijen
reikte aan de winnaars de
prijzen. Ook was er voor alle
deelnemers een getuigschrift en kreeg iedereen een
aandenken.
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