
 

 

 

 

 

Annen, 21 mei 2007 

Hallo Anneroelen, 

 

Nog even terugblikken op die spannende zaterdag. Het begon al mooi op 

tijd aan het water bij Spijkerboor. De kanoërs begonnen de cinqualon met 

een spannende start. Gosse Volkertsma van ploeg Dijkema won zoals hij 

dat al jaren doet voor zijn ploeg, maar dit keer zat Freddy Mulder voor 

ploeg Harms hem stevig op de hielen. Toen de mountainbikers. Bart 

Seffinga voor ploeg Harms verliet de groep al snel en werd met een ruime 

voorspong 1
e
. Dit werd gevolgd door het fietsen en de fietser van ploeg 

Dijkema, Kor Hamminga, had al last van zadelpijn (zo zei hij) voordat hij 

van start ging. Ook nu was ploeg Harms de snelste met Fred v.d. Werf. 

Hierna klonk het startschot voor de hardlopers. Tom Linneman kwam onder luid gejuich als eerste over de 

streep bij het zwembad. We konden dus gelijk door met het zwemmen. Drentina speelde voor ons in het 

zwembad enkele swingende nummers en daarna gingen de zwemmers voor de 300 meter van start. Jan-Bert 

Joosten voor ploeg Boersma was de snelste, hij had dit echter zelf niet door en zwom nog een extra 50 meter. 

Hierna kregen we het estafette zwemmen en het was een spannende race 

met veel gejuich. Ploeg Kregel met hun topteam van Marleen v.d. Meulen, 

Miriam Drenth, Rob en Bart Kranenborg kwam als eerste binnen. Toen was 

het de beurt aan de ploegleiders. Bij het te water gaan veroorzaakte René 

Kors een ware golfslag en de ploegleiders kwamen wat langzaam vooruit na 

zo’n zware week. Jacob Supèr en Alex Boersma zwommen voor hun ploeg 

echt het snelst en haalden hiermee nog wat punten binnen. Daarna. . . . 

Even pauze. We hadden de middag vrij. 

Om 6 uur verzamelden we allemaal weer op de brink voor de zeskamp en de 

o zo gewilde zeskampbeker. 

Het eerste spel was het ‘pizzaspel’ waarbij zogenaamde pizza’s over een parcours overgebracht moesten 

worden. Het tweede spel was het ‘kratlopen’ en degene die het snelst z’n 15 kratten kon stapelen. Als derde 

spel kregen we de ‘A-race’ wat best een zwaar spel was. Het vierde spel was een ‘tapijt-skirace’ waarbij ploeg 

Posthouwer zijn joker inzette: Jo Anne, als prachtig verklede prinses. Ook ploeg Kregel zette zijn joker in, in 

de vorm van drie Tiroler jodelaars: Janita, Yvonne en Dennis. Dit leverde ploeg Posthouwer 5 extra punten op 

en ploeg Kregel 3. Het vijfde spel was de ‘zakloop-skippyrace’. Hierbij zette ploeg Harms zijn joker in: de 

kangaroe. Ploeg Dijkema zette prinses Wendy in als joker. Dit leverde ploeg Harms 5 extra punten op en 

ploeg Dijkema 4 extra punten. Het zesde spel en tevens eindspel was het ons o zo bekende ‘skilopen’. 

Hiervoor zette ploeg Hamstra hun echte Jokers Roel en Lisa in en ploeg Boersma zette hun joker Floor als 

vogelverschrikker uit the Wiz in. Dit leverde ploeg Hamstra 1 extra punt op en ploeg Boersma 5 extra punten. 

Tussen de spellen door werd ook het captain spel gespeeld: het schapenhoeden onder leiding van Mello 

Ruzius van schaapskudde de Zwerfkei. Henriette Marissen bleek de beste schaapsherder en had dankzij haar 

gewillige ‘hond’ Erik Posthouwer de schapen het beste in de hand. 

Ploeg Boersma bleek uiteindelijk het sterkste in de strijd en werd 

onder luid gejuich 1
e
. Zij wonnen de zeskamp beker. 

Om 10 uur verzamelden we allemaal in de sporthal voor de grote 

prijsuitreiking. Onze wethouder Geert-Jan ten Brink sprak ons toe 

over onze geweldige week , noemde ons TOPPERS en deelde de 

prijzen uit. Ploeg Posthouwer mocht naar huis met de rode lantaarn, 

en (iets wat nog nooit eerder gebeurd was) ploeg Dijkema en ploeg 

Hamstra werden gezamenlijk 1
e
! Even leek het er op of zij de 

burgemeester Lambers beker door midden zouden moeten zagen, 

maar Ron Kesselmans had voor twee vervangende bekers gezorgd. 

Er werd afscheid genomen van ploegleiders Geert Harms en Alex 



Boersma en iedereen werd nog even goed bedankt voor de geweldige inzet. 

De hele nacht werd er nog feest gevierd en gedanst op de muziek van onder andere onze ‘eigen’ Jan Ottens. 

En nu . . . . nu is het weer voorbij. We hebben genoten, we zullen weer even aan de rust moeten wennen en 

verheugen ons nu al op de Annermarkt. 

 

De standen van de zaterdag: 
 Boersma Dijkema Hamstra Harms Kregel Posthouwer 

Cinqualon 3.5 3.5 5 6 1.5 1.5 

Zwemestafette 4 3 5 2 6 1 

Tussenstand 97 137 138 108.5 113.5 99 

Burgemeester Munniksmabeker 6 2 1 4 3 5 

       

Zeskamp totaal 32.5 26 25 31.5 28 27 

Commissie Dorpsbelangen beker 1 5 6 2 3 4 

Eindstand 129.5 163 163 140 141.5 126 

Burgemeester Lambers beker 5 1 1 4 3 6 

Mededelingen: 

 De kinderen die hebben meegedaan aan de mini-zeskamp en geen T-shirt hebben gekregen kunnen 

zich melden in het zwembad 

 In september wordt er een hardloopclub opgestart, de “Hunzerunners”. Info bij Hink Slagter. Tel: 

271192 

 Voor degene die nog niet uitgesport zijn, zondag 30 september is het “Hunze Outdoor Event 2007” 

Gasselternijveen – Annen. Inschrijven kan op www.hunzeoutdoorevent.nl. 

 Zaterdag 26 mei is er van 10:00 tot 16:00 uur een voorjaarsmarkt in ’t Holthuys. 

 Bij ploeg Kregel zijn 2 kindertrainingsjasjes af te halen met nr. 149 en 187. 

 Er zijn helaas nog geen foto’s van de volwassenen tijdens de playback show. Als mensen hier foto’s 

van hebben, kunnen ze contact opnemen met Jan Berends. Tel: 272588 

Wist U dat: 

 Ploeg Kregel de ROZE trekking doet tijdens hun buurtfeest 

 Annen een vakman rijker is, volgens een trotse moeder 

 Luuk Hoven nu “officieel” schilder is 

 Erik Posthouwer een 4 meter hoge rode lantaarn op zijn oprit vond 

 Johan Gruber voor de gelegenheid z’n homosuele shirt aan had 

 Meta Pieters haar man niet herkende omdat hij z’n snor had afgeschoren 

 Dirk Jan Meyering de groeten terug doet uit Afghanistan 

 Anouk een dikke smok van hem krijgt 

 De fam. Nijborg hun poedelprijs voor het fietsen kan afhalen op Molenakkers 33 

 Tinus Kirchhoff de cinqualon reed op winterbanden 

 Wij Jan, Heleen en Rene Boers willen bedanken voor de goede zorg 

 Alle 2596 foto’s die door de digipers afgelopen week zijn gemaakt, te zien zijn op 

www.sportenspelweek.nl 

 De foto’s van de zeskamp gemaakt zijn door Enrico Hanenbergh 

 Vele foto’s van de Sport- en Spelweek 2006 ‘terug’ zijn dankzij Mischa Hamminga 

 Alle tekeningen die deze week zijn gemaakt ook op de site te zien zijn 

 Bepaalde mensen zich afvragen wat Thiemo Mulder toch elke 

dag in het zwembad doet (koffie drinken misschien) 

 Wij alle horecamedewerkers bedanken 

 Wij iedereen bedanken die er voor gezorgd heeft dat wij alle 

bulletins konden maken. 

 

Tot volgend jaar! 

 

 Annet en Chantal. 

http://www.hunzeoutdoorevent.nl/
http://www.sportenspelweek.nl/

