
 

 

 

 

 

 

 

Annen, 16 mei 2007 

Hallo allemaal. 

 

Zijn we weer bekomen van gisteren? Het was een gezellige dag met veel afwisseling en spannende 

momenten. 

We begonnen ’s middags met koersbal, georganiseerd door koersbalclub ‘de juiste koers’ in de sporthal. Het 

was erg gezellig, maar er werd zeker wel serieus gespeeld. Meneer en mevrouw Popken voor ploeg Hamstra 

vormden samen een echt top team, maar konden de score van ploeg Kregel niet meer verbeteren. Voor 

ploeg Kregel speelden Dina Hadderingh, Kini Fidder, Manny Moek en Mientje Torenbos hun ploeg naar de 

1
e
 plaats. 

Daarna was het de beurt aan de ploegleiders. Baanmeester 

Jan Hoving had het er maar druk mee. De meetlat moest er 

zelfs nog aan te pas komen. Alex Boersma snapte er niets 

van, hij gooide de bal steeds verkeerd om. Niet éénmaal, 

maar steeds weer. Jeanet Arends stootte als een kogelstoter 

maar versloeg toch twee keer de tegenpartij. Dinie Drenth 

van ploeg Dijkema moedigde ploeg Kregel aan en voorzag 

hun van advies totdat het publiek hierop commentaar 

leverde. Erik Posthouwer bleek een waar koersbaltalent, 

maar ploeg Kregel was uiteindelijk de winnaar. 

Toen was het tijd voor badminton. Dit werd georganiseerd 

door de badmintonclub BCAO. Langzaam druppelde het 

publiek de sporthal binnen en had iedere ploeg supporters 

op de tribune. Thale Braams moest het spel voor de finale 

verlaten om te kunnen pokeren en Lisette van Rein (ploeg 

Kregel!) viel voor hem in. Het was wel even spannend 

maar ploeg Dijkema werd 1
e
. 

In de haven was er vissen vrije deelname met 18 

deelnemers. Er deed zelfs een dame mee (Petra Gerling). 

Evert Speelman uit het Holthuys had net de koersbalbaan 

verlaten en viste ook gezellig mee. Het zonnetje scheen en 

iedereen zat er lekker ontspannen bij. Freddy Mulder ving 

uiteindelijk de meeste vis (4720 gram) en won de 1
e
 plaats. 2

e
 

werd Ginus Burghgraef met 1560 gram. 

Om 19:00 uur begon het pokeren voor de jeugd voor de allereerste 

keer in café d’Anner Oele. De organisatie werd geregeld door ‘de 

jeugd van Annen’ (Bazie, Maarten en Dennis). Het begon wat tam, 

maar toen iedereen eenmaal ingespeeld was, werd er steeds ruiger 

ingezet. In één spel ging iedereen (op Lars Drenth na) ‘all in’ (alles 

inzetten) en Bart Kranenborg won het spel. Ploeg Dijkema was 

uiteindelijk het sterkste en dankzij hun spelers Lars v/d Brink, 

Daniel Jurg, Mark Wijnholds en Christaan van Trigt werden zij 1
e
. 

In de sporthal was ondertussen het handbal begonnen. De tribune 

was afgeladen met supporters. De jeugd van ploeg Dijkema had 

zelfs spandoeken gemaakt. Ploeg Dijkema had pech toen hun 

speelster Manon Hamminga wegens lichamelijke klachten uitviel. 

Maar gelukkig kon Jeanet Arends (tevens assistent) invallen.  



 

 

Er werd vanaf de tribune veel lawaai gemaakt en af en toe was 

het gewoon bloedstollend spannend. De finale werd gespeeld 

door ploeg Dijkema tegen ploeg Posthouwer. Ze hielden het 

spannend want het eindigde met 5 – 5, waardoor er een 

verlenging gespeeld moest worden. Dijkema weer (alweer!) 1
e
 

met een 7 – 5 overwinning. Er werd in ’t Anner Sporthoes nog 

lang doorgefeest. 

 

 

 

De stand na de dinsdag: 
 Boersma Dijkema Hamstra Harms Kregel Posthouwer 

Koersbal 3 4 5 2 6 1 

Badminton 4 6 3 5 1 2 

Pokeren 1 6 3 4 2 5 

Handbal 1 6 4 3 2 5 

Tussenstand dinsdag 19 36 38 23 23.5 28.5 

Plaats 6 2 1 5 4 3 

 

Programma woensdag: 

13:00 uur mini-zeskamp (zwembad) 

13:15 uur Klaverjassen (Café de Grutter) 

13:30 uur Sjoelen (Holthuys) 

18:30 uur mini-playback (sporthal) 

21:15 uur playback (sporthal) 

Programma donderdag: 

09:00 uur Tennis (tennisbalen) 

13:00 uur Dorpsomloop (dorp) 

16:30 uur Brinkloop (de Brink) 

19:00 uur Darten (café d’Anner Oele) 

20:00 uur Bridge (café de Grutter) 

20:00 uur Klaverjassen (café de Grutter) 

Mededelingen: 

 Wil iedereen die foto’s maakt bij de dorpsomloop deze doorsturen naar de digi-pers? 

 Donderdagmorgen worden vanaf 10:30 uur de schapen geschoren in het dierenparkje achter ’t 

Holthuys 

Wist u dat: 

 Het doel van ploeg Kregel is om de sporthal op zaterdagavond ROSE gevuld te krijgen vanaf een 

uur of half 10 

 Commissie Dorpsbelangen een nieuwe “weet je wat” heeft: nl. Stand . . . . 

 Arjan Popken gisteren jarig was, en kussen nog steeds welkom zijn 

 De jongens van de keet een feest kunnen winnen 

 En als ze winnen, iedereen dan welkom is 

 Als tegenprestatie zij stemmen nodig hebben op redbullatyourparty.nl 

 Wij de groeten willen doen aan Dirk-Jan Meijeringh, hij leest ons bulletin elke dag vanuit 

Afghanistan 

 Hij ook een dikke kus krijgt van Anouk 

 René, Martin en Jakob een frikadellentest hebben gedaan bij Boers, zij de worst van Jan een 7 geven 

en zijn saus een 8 

 Wij Annen 2 donderdag veel sterkte wensen in de nacompetitie. Zij moeten nl. om 11 uur in 

Coevorden tegen RAPTIM spelen 

 De route van de dorpsomloop op de site te vinden is 

 Wij namens iedereen Henk en Jeanet willen bedanken voor de stampot 

 Andre Graafstra volgens zijn baas gisteren wel erg vaak naar buiten moest 

 Roland Kregel lijdt aan “Klaastrofobie” 

 Het vandaag volgens Ron Kesselmans voor iedereen een SAS-dag is 

 Femmie Talens erg goed kan buikglijden, en zij letterlijk in haar hemd stond 

 

Wil je iets doorgeven, zoek ons dan op of mail naar pers@sportenspelweek.nl. De tekeningen worden 

gemaakt door Bé Hegen, typmiep en digipers is Jan Berends. 

 Annet en Chantal.  
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