
WIE WIL DE CAPTAIN VAN LANDWEERT ZIJN? 
 
In 2017 komt er een nieuw evenement in Venray. 
 
Venray Bloeit “SPEL ZONDER GRENZEN” of “DE BAAS VAN VENRAY”  
(naam nog niet definitief) 
 
Het al oude spel gaan we nieuw leven inblazen. Alleen nu tussen teams uit de Venrayse 
dorpen en wijken. Natuurlijk doet men mee om te winnen maar bovenal gaat het om een 
leuke en gezellige happening. 
Het evenement zal jaarlijks plaatsvinden op een zaterdag in mei of juni van 10.00 – 
16.00 uur met een avondspel en een klein feestje erna. De eerste keer in het centrum 
van Venray maar het jaar erna in het winnende dorp/wijk. 
Elk dorp/wijk kent een team wat bestaat uit 6 mannen en 6 vrouwen met een minimum 
leeftijd van 18 jaar. De samenstelling van team moet (lees advies) een mix zijn van 
sportief, behendig, inzicht, kennis, tactisch, kortom breed inzetbaar. 
De deelnemers moeten ook daadwerkelijk  in het dorp/wijk wonen. 
Elk team hoeft alleen te zorgen voor de eigen shirts (natuurlijk met lokale sponsor), een 
eigen vlag en een eigen joker/mascotte om in te zetten bij het meest favoriete spel 
(dubbele punten). 
Alle details zoals data, exacte tijden, kleur shirt spelregels etc volgen later. 
 
Op dit moment hebben zich al diverse captains van zowel dorpen als wijken zich 
aangemeld. Voor Landweert zijn we nog op zoek naar een captain. 
Ben jij die captain?  
 
Alle captains worden eind september bijeengeroepen voor overleg, briefing en mede 
besluitvorming over bijvoorbeeld de datum etc. Kortom: betrokkenheid en 
samenwerken ! 
Natuurlijk krijgen de captains niet alles te horen. Sommige spellen worden vooraf 
bekendgemaakt om te oefenen maar andere spellen blijven een verrassing tot vlak voor 
de wedstrijd. 
Alle details komen uiteindelijk in een soort van bidbook terecht. 
 
Als jij de captain van Landweert wilt zijn hoef je op dit moment je alleen aan te melden. 
De samenstelling van het team e.d. komt later dan wel. 
 
Natuurlijk mag Landweert niet ontbreken, toch? 
 
Meld je aan door een mail te sturen naar: voorzitterstichting@venraybloeit.nl 
 
 


