Annen, vrijdag 2 mei 2008
Hey Anneroelen,
Het is alweer vrijdag, waar blijft toch die tijd? Het grootste gedeelte van de week hebben we met veel lawaai
achter ons gelaten, maar het is nog niet voorbij….:)
Donderdag dorpsomloopdag. Vlak voor de start een grote plensbui, maar
gelukkig duurde dat maar even, en niet veel later liepen we alweer met de
zonnebril op. Alle ploegen begonnen bij hun eigen spel, en wij begonnen bij
ploeg Kors (als toeschouwer natuurlijk). Ploeg Kors had een ‘suikerspinnen
spel’, waarbij het publiek op heerlijke suikerspinnen werd getrakteerd. Hier
moesten de ploegen ook fietsen op een fiets die alleen rondjes rijdt, dat valt nog
niet mee! Bij ploeg Posthouwer kwamen we in Tirol terecht. Het zag er prachtig
uit, met langlaufen in ‘echte’ sneeuw, houtzagen en biertappen. Erwin te Bos
van ploeg Klunder voelde zich er helemaal thuis. Bij ploeg Hamstra werd er met ballen gespeeld. Dit viel nog
niet mee, vooral het korfballen vanaf de boerenkar was lastig. Wij vervolgden onze weg naar het zwembad waar
het spel van ploeg Dijkema was. Het was een koningshuisspel waarbij eerst een waterparcours moest worden
afgelegd alvorens de kennis van ons koningshuis getest werd. Ondertussen moest bij het jokerspel 7 verschillen
gezocht worden tussen 2 koninklijke foto’s. Bij aankomst bij ploeg Klunder werden wij van de pers verwarmd
met oranje koek en een lekkere bak thee. Ook ploeg Klunder had een koninklijk spel. De rood, wit blauwe vlag
wapperde stevig in de wind. Na een spannend parcours te hebben afgelegd moesten de namen van de
koninklijke kindertjes worden geplaatst bij hun koninklijke ouders. We eindigden bij ploeg Kregel. Ploeg
Kregel had van iedere buurt een speler gekregen om hun te helpen bij het spel. En wat voor een spel…. Een erg
grappig spel waarbij de spelers van de andere buurten de spelers die het speelden met skippyballen van de baan
af konden gooien, zo het water in! Er werd veel gelachen en vooral de gooiers hadden de grootste lol. De
dorpsomloop eindigde op de Brink waar de CD een stoelendans had opgezet. Op de playback nummers van de
ploegen werd er ‘gedanst’. Martijn Dost van ploeg Kors won in een spannende strijd van Bert Ackerman van
ploeg Dijkema.
Na de dorpsomloop kregen we de brinkloop, en omdat het gras nat was gleden
enkele hardlopers na de finish nog even door. De dames van ploeg Kregel hadden
hier iets slims op bedacht. Ze renden op hun sokken. Dit zal de juiste tactiek zijn
geweest, want ploeg Kregel werd 1e.
Even naar huis, douchen, eten, opwarmen en op naar café d’Anner Oele. Daar
begon om 7 uur het darten. Darten is een populaire sport en het café was dan ook
afgeladen. We begonnen met de mini’s. Het bleef spannend tot op het laatst. In de
finale staan Roel Hamminga van ploeg Hamstra en Dries Hopman van ploeg Kregel tegenover elkaar. Ze zijn
aan elkaar gewaagd, maar ploeg Hamstra word toch 1e. Sil Spanjer gooide met 49 de hoogste uitgooi. Daarna de
strijd voor de midi’s. Leonie Hulshof van ploeg Posthouwer kreeg veel advies
vanuit het publiek, en Dolf Nijborg van ploeg Kors heeft het er moeilijk mee.
Ploeg Klunder is hier het sterkste team en wint. Dennis Joosten had de hoogste
uitgooi met 70 punten. Als laatste speelden de volwassenen. Er speelden geen
dames mee in deze klasse (jammer). Dirk Klunder deed al voor de 3e keer mee en
wou heel graag winnen. Hij kwam in de finale tegenover Daniel Moek van ploeg
Dijkema te staan en won! Daniel had wel de hoogste uitgooi met 97 punten.
In café de Grutter was inmiddels ook het klaverjassen begonnen. Het was erg gezellig en de bediening had het
er maar druk mee. Johan Beckering van ploeg Kors was blij dat het bridgen niet meer gelijk met het
klaverjassen was, want het was zo toch een stuk rustiger…. Ebel Huizinga van ploeg Dijkema was zo waar aan
het klaverjassen dat hij er kramp van in de benen kreeg, hij kakelde er over! Jan Dekker van ploeg Klunder

probeerde met veel lawaai zijn tegenstanders te intimideren en dit lukte want ploeg Klunder werd 1e. Het was
weer gezellig en we gingen nog niet naar huis.
Uitslagen van donderdag
Dijkema Hamstra Klunder
Kors
Kregel Posthouwer
Tennis
6
3
5
2
4
1
Dorpsomloop totaal
13
28
29
32,5
29
15,5
Brinkloop
4
3
1
2
6
5
Darten
5
1
6
2
4
3
Klaverjassen (<55 jaar)
5
3
6
2
4
1
Tussenstand donderdag 87.5
90
100.5
105.5
92.5
91
Plaats
6
5
2
1
3
4
Programma vrijdag 2 mei
09:00 uur Vissen (De Haven)
12:00 uur Voetbal (Sportpark "de Hofakkers")
17:30 uur Fietsoriënteringsrit (Café de Grutter)

Programma zaterdag 3 mei
09:30 uur
Cinqualon (Brug over de Hunze)
11:30 uur
Zwemestafette (Zwembad)
18:00 uur
Zeskamp (De Brink)
22:00 uur
Prijsuitreiking (Sporthal)

Gevonden:
 Er is gisteren een sleutel op de Brink gevonden, deze zat aan een hanger met een dolfijn. Af te halen bij
de Commissie Dorpsbelangen
Mededeling:
 We hebben verschillende berichten gekregen van buurtbewoners van de sporthal dat er weer veel
vernielingen zijn gepleegd. Dit is toch wel jammer van wat een leuke week moet zijn!
Wist u dat:
 niet Jur Koers maar Greetje ten berge in het winnende bridgeteam van ploeg Posthouwer zat
 Mirjam Stadman vandaag jarig is
 Harry van Nanda ongelooflijk trots is op alle 28 mini’s van ploeg Dijkema, en dat Ans daarvoor een
dikke kus verdient!
 Jakob Super toen hij gisternacht thuiskwam, eerst de hond nam en daarna een eitje bakte
 Yvonne Kremer in diezelfde nacht heeft geprobeerd om muntjes en geld wit te wassen
 Elly Smit aan de ‘Groenakkers’ woont
 Karin de jongens van Radio Annen bedankt voor de mooie bloemen
 Arjan van de Veen met hoge laarzen bij het tennis verscheen omdat hij op tijd wilde zijn bij het vissen
 de grijze container morgen bij de weg moet
 Roland Kregel en Peter Bos morgen jarig zijn
 Jilkje Ploeg van ploeg Kors de honden alvast voetbaltraining geeft voor volgend jaar
 de ploegleiding die is weze eten bij pizzeria di Lucca, hun wil bedanken
 Aaldert Martens een stukje van de film kwijt is
 Jakob Schuiling op zoek was naar zijn fiets, maar hem aan de hand had
 Kevin van ploeg Dijkema zijn pink panther aan Kregel heeft gegeven
 Opa Hendrik Talens kinderoppas is bij ploeg Klunder
 Harrie Hamminga daarom aan Fennie vroeg hoeveel stapelbedden ze hebben, want dat is altijd handig
zo’n oppas in de Sport- en Spelweek
 René en Roland gek zijn op ‘zwaffeln’
 Jesper Popken en Marit Zwiers zoek waren bij het darten, wat deden ze toch zo lang….
 Tim Greving op bestelling 180 gooit
 de uitslag van de loempiatest unaniem een 9+ was
 dit mede kwam door de prijs-kwaliteitverhouding , want ze waren gratis
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.

