Annen, woensdag 30 april 2008
Beste Anneroelen,
We vieren vandaag niet alleen onze Sport- en Spelwoensdag, we vieren ook nog eens koninginnedag! Normaal
lopen we dan allemaal in het oranje, maar onze ploegleiders hopen dat jullie
toch gewoon in je eigen ploegkleuren komen.
Laten we eerst eens op gisteren terugblikken….
We begonnen dinsdagmiddag met het koerballen in de sporthal, en zoals alle
jaren was het er erg gezellig en werd er fanatiek gekoersbald. Meneer Zuur en
meneer Popken van ploeg Hamstra gingen heen met grote verwachtingen. Het is
voor hen echter niks geworden (aldus de heren). In de pauze kregen de
ploegleider en andere liefhebbers koersballes. Ook mevrouw Torenbos en
mevrouw Marissen speelden een partijtje en het was duidelijk dat mevrouw
Torenbos een echte veteraan is, en mevrouw Marissen een beginneling (zij speelt toch net zo lief een potje
yatzee). Abel de Jong stond langs de baan met een ijsco in zijn mond aanwijzingen te geven. Erik en Bas van
ploeg Posthouwer gaven hun spelers zelfs de ballen aan zodat ze niet steeds hoefden te bukken. De lessen in de
pauze hadden blijkbaar indruk gemaakt want Margreet Roos, assistent van ploeg Kors, speelde echt heel goed.
Het koersballen werd georganiseerd door koersbalvereniging ‘de juiste koers’ en deze vereniging bestaat dit jaar
15 jaar. Jan Hoving heeft indertijd de vereniging helpen opzetten en is vorige week benoemd tot erelid. Ploeg
Kors won het koersballen dankzij het geweldige spel van dhr. en mevr. Brouwer en de hoogste score van mevr.
Wassing en dhr. Visscher.
Aan het einde van de middag begon het badminton. Er werd er
lustig op los gemept. Lisanne Dekker van ploeg Klunder en
Jens Vrooink van ploeg Kregel speelden allebei een partij van
45 tegen 15 wat heel goed is. Reinout Schreur en Sjaak van
Bastelaar speelden als sterkste team, en mede dankzij hen werd
ploeg Dijkema 1e. En voor wie interesse heeft: de
badmintonclub zoekt voor het volgende seizoen nieuwe leden.
Als je voor 1 juli lid wordt, krijg je een gratis racket.
In de Haven was inmiddels het vissen vrije deelname begonnen
met 18 deelnemers. Maar 6 van hen hebben ook daadwerkelijk
een vis gevangen (dit was niet best)! Harm Kors werd 1e met
e
240 gram en Harman Kors werd 2 met 80 gram. Freddy Mulder was erg creatief aan het vissen met pinda’s en
kattenvoer (vissmaak!), dit heeft hem echter niet geholpen.
Daarna was er pokeren in café d’Anneroele. We zagen hier weer vele echte
pokergezichten. Wim Wijnholds van ploeg Hamstra had zelfs een zonnebril
opgezet…. De jongens speelden allemaal erg professioneel. Wat wel opvallend
was, was dat er dit jaar geen meiden meededen. De spanning was zelfs in het
publiek te voelen. Ploeg Kors had uiteindelijk de beste spelers, en werd 1e met
Nico Gang, Rob Speelman, Thomas Jager en Twan van der Veen.
In de sporthal werd ondertussen al fanatiek handbal gespeeld. Er was veel
publiek en iedereen moedigde zijn of haar ploeg met veel kabaal aan. Alle
spelers deden hun uiterste best, en er werd flink gezweet.

De mannelijke supporters van ploeg Posthouwer riepen met trots dat ze een
ware Gomes in het doel hadden. Ploeg Posthouwer was uiteindelijk ook de
sterkste en won overtuigend. Na het handbal ging het feest nog door tot in de
late uurtjes. Leve de Koningin!!!
Uitslagen van dinsdag:
Koersbal
Badminton
Pokeren
Handbal
Tussenstand dinsdag
Plaats

Dijkema Hamstra
2.5
1
6
1
4
3
4
5
30.5
29
3
4

Programma woensdag 30 april
11:00 uur Mini-Zeskamp (de Brink)
13:00 uur Klaverjassen (Café de Grutter)
13:30 uur Sjoelen (Holthuys)
18:30 uur Mini-Playbackwedstrijden (Sporthal)
21:15 uur Playbackwedstrijden (Sporthal)

Klunder
4.5
4
2
2
26.5
6

Kors
6
3
6
1
36
2

Kregel Posthouwer
4.5
2.5
2
5
1
5
3
6
28.5
38.5
5
1

Programma donderdag 1 mei
09:00 uur
Tennis (Tennisbanen)
13:00 uur
Dorpsomloop (Dorp)
16:30 uur
Brinkloop (De Brink)
19:00 uur
Darten (Café d'Anner Oele)
20:00 uur
Klaverjassen (Café de Grutter)

Verloren:
 Aron Bots is gisteren in de sporthal na het koersbal zijn blauw/witte leren voetbal kwijtgeraakt. Wie
heeft hem gevonden? Graag terugbrengen bij ploeg Dijkema
Wist u dat:
 Henk Boelens volgend jaar mee mag doen met koersbal
 zijn dochter Lidian echter denkt dat hij niet zo laag kan bukken
 zijn vrouw Alie denkt dat het probleem het omhoog komen zal zijn
 het gesprek van de dag gisteren bij Slager Aling plaatsvond
 men zich afvraagt: Wanneer ben je nu een echte Anneroel
 wij graag willen weten wanneer je aan de eisen voldoet. U kunt dit mailen aan pers@sportenspelweek.nl
 Arjan Popken vanuit Noorwegen en Truida Mook vanuit Turkije ons ook veel succes en plezier
toewensen deze week
 Jakob Raven vandaag jarig is, en dat hij geboren is op de dag dat Beatrix koningin werd
 Marlous en Bas Anouk Water langs deze weg willen feliciteren omdat ook zij vandaag jarig is
 nieuw CD-lid Abel Reitsma op zijn eerste avond al een bekeuring kreeg voor het rijden zonder licht
 de politie hem aanhield met de mededeling dat ze hem niet konden zien
 de ploegleiding daarom een inzameling heeft gehouden voor de bekeuring
 wij vinden dat dit hem wel een rondje kost
 Arjan vd Veen dubbel inlegde, maar daarom wel de hele week zonder licht gaat rijden
 Gea Hamstra alleen nog maar naar huis rijdt wanneer het licht is buiten
 de ploegleiding Henk en Jeanet willen bedanken voor de lekkere maaltijd
 de heren van de loempiatest de loempia’s van Jan Boers ‘uitmuntend’ vonden. Ze gaven 2 maal een 8,
een 8,5 en een 9.
 Tom en Maureen heel veel ‘praten’
 Johan Gruber en Annie Haddering opeens een roze hek hebben….
 Richard Wijnholds ’s nachts wel een kerel is, dat dit in de ochtend nog niet lukt
 Esther Seubers uit Zuidlaren ook mee doet aan de playbackshow (?)
Wil je iets doorgeven, zoek ons dan op of mail naar pers@sportenspelweek.nl. De tekeningen worden gemaakt
door Bé Hegen, digipers is Jan Berends.
Annet en Chantal.

