Annen, 19 mei 2007
Hallo dames en heren, jongens en meisjes,
Vandaag is alweer de laatste dag! Nog één dag feesten en gek doen en strijden en dan is het weer gebeurd.
Wat zal het weer rustig worden. . . . Hoer ging het vrijdag ook alweer?
Het begon al om 9 uur met het vissen in de haven, georganiseerd door de visvereniging T.O.G. Annen. Alle
ploegen hadden een mooi plaatsje aangewezen gekregen en
het vissen ging van start. Yvonne van Rein had privé
assistent Jannes Kuipers meegenomen om de vissen van de
haak te halen. Bij de jeugd t/m 11 jaar werden Leon v.d.
Veen 1e met 150 cm en 2e werd Coen Rijnberg met 125 cm.
Bij de jeugd van 12 t/n 15 jaar werd Twan v.d. Veen 1e met
417 cm. En Brian Weiss 2e met 210 cm. Dankzij het
geweldige vistalent van deze broertjes (v.d. Veen) werd
ploeg Harms 1e.
De ploegleiders, hun assistenten, de sport- en spelcommissie
en wij (de pers) kregen gedurende de viswedstrijd een
heerlijk ontbijt aangeboden . De manege (de Barrage) had de
ruimte beschikbaar gesteld en het winkelcentrum d’Anloop
sponsorde het eten. Ploeg Kregel zorgde voor eierbakkers en bediening. Het was een heerlijk en zeer welkom
ontbijt.
Om 12 uur begon het voetballen bij onze
voetbalvereniging V.V. Annen. Alle ploegen
hadden sterke elftallen ingezet en het ging hard
om hard, maar wel op een gezellige manier. Het
waren spannende wedstrijden en de supporters
waren in groten getale gekomen. Ook mede
dankzij het prachtige weer. De finale werd
uiteindelijk gespeeld tussen ploeg Hamstra en
ploeg Posthouwer. Na een 1 – 1 eindstand werden
er penalty’s genomen en ploeg Hamstra ging als
winnaar met de voetbalbeker naar huis. Er werd
nog lang nagepraat en nagezeten maar in café de
Grutter ging inmiddels wel de fietsoriënteringsrit
van start.
Deze fietstocht wordt elk jaar georganiseerd door ‘de
vrouwen van nu’ ook wel bekend als ‘de
plattelandsvrouwen’. Het ging een beetje mis met een
aanwijzing en ook veel mensen lezen de aanwijzingen niet
altijd even goed, maar al met al was het toch zeer succesvol,
met wel 244 deelnemers bij de vrije deelname. Enkele vragen
waren ook best wel moeilijk zoals: wat is in het ‘neidreents’
een tillefoonbrieffie? [antwoord: een SMS] en daar dan nog
meer van.
Bij de jeugd was ploeg Boersma de winnaar dankzij Rianne
Houwing en Thale Braams en bij de volwassenen was ploeg

Hamstra de grote winnaar dankzij Geesje Haayer en Grietje Spreen. Daarna druppelden ook de fietsers vrije
deelname langzaam binnen. Dit werd uiteindelijk gewonnen door: Siebe v.d. Laan en Elly Hoorn, en ze
wonnen lekkere worsten. Erik zorgde voor het muzikale vertier en het feestje bij café de Grutter ging tot in de
late uurtjes door.
De stand tot en met de vrijdag:
Vissen
Voetbal
Fietsoriënteringsrit jeugd
Fietsoriënteringsrit ouderen
Tussenstand vrijdag
Plaats

Boersma
2
2
6
2
89.5
6

Dijkema
5
3
3
4
130.5
1

Hamstra
3
6
5
6
128
2

Harms
6
4
2
3
100.5
4

Kregel
4
1
4
1
106
3

Posthouwer
1
5
1
5
96.5
5

Programma zaterdag:
09:30 uur Cinqualon (Start bij de brug over de Hunze)
11:00 uur Zwemestafette (Zwembad, aansluitend aan cinqualon)
18:00 uur Zeskamp (de Brink)
22:00 uur Prijsuitreiking (Sporthal)
Oproep:
 Woensdagavond is Jet Boelens haar oranje fleece-jack (maat 128) kwijtgeraakt in de kleedkamer van
de sporthal. Wie heeft hem gevonden? Graag bellen met 272046/0655392803.
 Willen de mannen van de playback van ploeg Dijkema hun kleding zondag bij Leonie inleveren
Wist u dat:
 Martijn Drost volgens Ivo danst als een stumper
 Tim Greving toch liever bij de “Commissie Dorstbelangen” zit
 De ROZE prijs een 2-persoons houten schommelbank is, en die 29 mei bij de winnaar wordt
thuisgebracht
 Dit de laatste “weet je wat” is; nl. steady. . . .
 Bonny en Henk Jansen vandaag 25 jaar getrouwd zijn
 “Scuderia Laverda” morgen hun 1e combinerace in St. Isodorushoeve heeft, en wij hun veel succes
wensen
 De koffie bij de cinqualon door Jan en Heleen Boers is aangeboden
 Sabrina Defugus en Gerwin Huizinga echt wel niet een relatie hebben
 Jacob Hofsteenge een standbeeld heeft beloofd aan Jan-Wiert Klinkers voor z’n geweldige
doelmanschap
 René Kors vannacht tepels als “accuknoppen” had
 Jarno Swijghuizen z’n excuses aanbiedt voor het late bezorgen van het Dagblad
 Ina Boer bont en blauw is geworden van hun eigen dorpsomloopspel
 De antwoorden van de fietstocht te vinden zijn op de site
 Bea Hofsteenge vorig jaar beloofde met Johan Schnuck te gaan fietsen maar zij dit op het laatste
moment afblies
 Karin Tiggelaar haar dochter Sanne in huis had opgesloten
 Sanne haar vader (Martin) heeft moeten bellen om haar te bevrijden
 René, Martin en Jacob nu toch echt de 3e frikadellentest hebben gedaan: zij geven Matthijs zijn goed
versierde staaf een 8 en de saus een 6
 De jongens van de keet op zoek zijn naar sponsoren, omdat ze gisteren met de trekker een bekeuring
kregen van € 130,=
 Ewout Nienhuis een masseuse zoekt
 Abdul Awad van ploeg Harms sinds het voetballen “Appie” wordt genoemd
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.

