Annen, 18 mei 2007
Hallo allemaal,
Het is al weer vrijdag. Wat ontzettend snel gaat zo’n week ook! Maar eerst
natuurlijk het verslag van donderdag.
De dag begon al om 9 uur op de tennisbanen bij de tennisvereniging van Annen.
Niet iedereen was even fit, maar dat weerhield niemand er van en es even flink
met het balletje te slaan. Petra van Dijk (ploeg Hamstra) werd ondanks haar
laatste plek, of misschien wel juist daarom, terplekke lid van de Tennis club. Na
enkele mooie en spannende rally’s werd ploeg Dijkema 1e met Tim de Haan en
Mariet van Dijk.
Even lunchen, en op naar de
dorpsomloop. Prachtige spellen waren in alle buurten opgebouwd. Ploeg
Boersma liet iedereen in de haven vlotten bouwen en als echte
brandweermannen ‘waterspuiten’. Ploeg Posthouwer met ‘de Verboden vrucht’
had een spannend spel met echte appels en bij ploeg Kregel moesten de
deelnemers hun eigen sjoelstenen bijeen zagen. Op naar ploeg Hamstra waar
met tennisballen in buizen op een helm een parcours moest worden afgelegd.
Bij ploeg Harms moesten alle deelnemers al buikglijdend (hadden we dan niet
dinsdag al gedaan?) een bal door een gat gooien. Vervolgens kwamen we aan
bij ploeg Dijkema die zoals altijd een spel had in het zwembad waarbij één
deelnemer als aankleedpop werd aangekleed met natte kleding door anderen terwijl er ook één deelnemer het jokerspel
speelde (een sudoku oplossen).
Terwijl iedereen zich verzamelde op de Brink gaf Mello Ruzius een prachtige demonstratie schapendrijven. Mello heeft
ook een website hierover: www.schaapskuddedezwerfkei.nl.
Toen was het tijd om de dorpsomloop af te maken met het laatste spel op de
Brink. Ren je rot, al werd er niet zo heel hard gelopen; het ging meer om het
denk werk.
Daarna kregen we de brinkloop (als we het toch over ‘ren je rot’ hebben!).
Ploeg Kregel bleek hier de snelste.
Om 19:00 uur begon het darten in café d’Anner Oele georganiseerd door
Dartvereniging d’Annerboele. Eerste was het de beurt aan de mini’s.
Sommigen waren nog zo klein, dat ze
moesten springen om de pijltjes uit het
dartbord te halen. Dennis Drenth had de
hoogste uitgooi met 53. De winaars waren echter ploeg Posthouwer met hun topteam
van Rob Hoeksema, Jaap Jan Mulder en Jesper Popken. De jeugd volgde en Bart
Kranenborg van ploeg Kregel gooide in met een 180. De hoogste uitgooi was van
Bas Kamping voor ploeg Dijkema met een scoren van 108! Winnaars waren Jasper
van Geldere, Roeland Reitsema en Dolf Nijborg voor ploeg Harms. Als laatste
moesten de 16 jaar en ouder. Het niveau was hier soms niet zo hoog door uitbundig
drankgebruik…
Dennis Roossien van ploeg Dijkema had de hoogste uitgooi met 107 en de
finale werd gespeeld door ploeg Dijkema en ploeg Posthouwer. Net als vorig
jaar werd ploeg Posthouwer 1e.
Het bridgen was inmiddels ook druk gaande bij café de Grutter. Er werd zoals
altijd weer heel serieus gespeeld. Het bridgen werd georganiseerd door De
Anner Bridgeclub. Dirk Bulthuis (ploeg Dijkema) speelde geblesseerd mee in
een rolstoel. Na wat moeilijk hoofdrekenwerk, omdat het computersysteem niet
werkte, werd hij samen met Alie Sloof, Ger Zantinge en Kina Goossen 1e.

Ook klaverjassen onder de 55 jaar was in café de Grutter. Dit werd ook weer georganiseerd door Evert Schnuck. Ad Duin
(ploeg Dijkema) had z’n eigen worst meegenomen, en Bé Haaijer en Tjapko Schuringa klaagden dan wel over hun
baggerkaarten, maar werden samen met Geesje Haayer en Greet Scheffers toch mooi 1e. Ploeg Harms werd 2e, maar als ze
volgend jaar chips krijgen zullen ze zeker 1e worden.
De stand van de donderdag:
Tennis
Dorpsomloop
Brinkloop
Darten
Bridge
Klaverjassen (<55 jaar)
Tussenstand donderdag
Plaats

Boersma Dijkema
4
6
12
19
1
3
2.5
6
4.5
6
3
4
77.5
115.5
6
1

Hamstra
2
25
5
2.5
2
6
108
2

Harms
5
13
2
1
1
5
85.5
4

Kregel
3
36
6
4
3
2
96
3

Posthouwer
1
13
4
5
4.5
1
84.5
5

Mededelingen:
 Na de playbackshow, zijn er weer een groot aantal vernielingen gepleegd in het dorp. Wij als Commissie
Dorpsbelangen en ploegleiding balen hier enorm van. Degenen die dit doen beseffen blijkbaar niet dat dit een
enorme domper is op onze feestweek
 Dinsdag is er bij ploeg Dijkema een oranje kanarie komen aanvliegen, aangezien hij de verkeerde kleur heeft, is
hij af te halen bij Mirjam Stadman
Wist u dat:
 De grijze container zaterdag bij de weg moet
 Er vandaag met ploeg Kregel 4 Kranenborgjes meevoetballen
 En het volgens Martin Kamping in de toekomst zeker ploeg Kranenborg wordt
 Jan Martens per ongeluk Hendrik Okken smokte
 Klaas Behling ook al “babyluisteraar” is
 Barelt Schuiling en Lammert Venema alle kinderen van Hamstra op patat hebben getrakteerd
 De CD niet weet wanneer de 1e Sport- en Spelweek was: 1972 (en niet 1971)
 Anita Bolhuis een wheely kan maken met de roze bakbrommer
 Dit officieel wel hoort met het voorwiel in de lucht en niet met het achterwiel
 De trekking van het ROZE nummer zaterdagavond in de sporthal wordt verricht
 De CD weer en nieuwe “weet je wat” heeft; nl. lay down . . . .
 En wij nu vermoeden dat ze aan het trainen zijn voor schapen drijven
 Ploeg Dijkema na de brinkloop nog een extra spel had
 Zij vanwege een lege accu het busje moesten aanduwen
 De pony van Stadman opeens in de weg stond
 Daniel Klunder bijna door het raam ging tijdens het darten
 Ben Wieland vrijdagmiddag met de kindermiddag van ploeg Harms wel in een kilt wil, maar alleen als er wat
onder mag
 René, Martin en Jacob bij de Grutter een 3e frikadellentest wilden doen, maar ze waren op. Vandaag is de
herkansing
 Harm-Jan Talens en Dirk Klunder vandaag jarig zijn
 D2 vanmiddag om 13:30 uur op het voetbalveld wordt gehuldigd
 Annen 2 gisteren verloren heeft met 2 – 0, maar ze wel allemaal keurig op tijd waren
 Tim Greving bij de Commissie Dorpsbelangen zit
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.

