Annen, zaterdag 3 mei 2008
Beste lezers allemaal,
Het is zaterdag, de laatste dag van deze geweldige 37e Sport- en Spelweek. We blikken in het bulletin altijd
terug naar de dag ervoor. Vandaag echter blikken we eerst even iets verder terug naar de donderdagochtend.
Door een dom foutje is het tennis gisteren niet in het bulletin beschreven,
excuses dus. Bij deze alsnog.
Donderdagochtend 9 uur op de tennisbaan, dat viel nog niet mee na zo’n nacht.
De ploegleiders zagen er zwaar gemangeld uit, en de ogen vielen af en toe bijna
dicht. De tennissers waren echter goed in vorm en het niveau lag hoog. Tim de
Haan en Mariët van Dijk speelden uiteindelijk als besten en wonnen voor ploeg
Dijkema. En voor wie interesse heeft, de tennisclub is altijd blij met nieuwe
leden, dus kom eens gezellig langs.
En nu de vrijdagochtend. De vrijdagochtend begon ook al om 9 uur met het
vissen in de Haven. De zon scheen, het was aangenaam. Terwijl de
deelnemers aan het viswater zaten werd er in de manege ontbeten door alle
ploegleiders. Ploeg Kors had het ontbijt voor iedereen geregeld met een
Volendams thema. Otto van Geldere, Piet van Gogh en Geert(a) Harms
zorgden voor de bediening in Volendams kostuum. Er werd heerlijk gegeten
en alle ondernemers worden hartelijk bedankt voor het eten en drinken dat
zij elk jaar traditioneel aanbieden op de vrijdagochtend. Er zat echter niet
veel bijtgrage vis in de Haven want ploegen Klunder, Kregel en Posthouwer
vingen helemaal niets! Ploeg Dijkema won met een paar kleine visjes
dankzij het vistalent van Renke Arends en de gebroeders Martijn en Mark
Wijnholds. Vissen individuele deelname t/m 11 jaar werd gewonnen door Leon v.d. Veen. Er was geen 2e plaats
want er had verder niemand iets gevangen. Bij de individuele deelname 12 t/m 15 jaar werd Danny Weiss 1e.
Martijn Wijnholds en Robin Smaal deelden de 2e plaats.
’s Middags in de volle zon het voetballen (heerlijk). Het was dan ook gezellig
druk. Er werd enthousiast aangemoedigd en de beste stuurlui stonden ook nu
weer met veel lawaai aan de wal. Bram Drenth liep een blessure op en kon tot
zijn spijt voor zijn ploeg Posthouwer niet meespelen in de finale. Het was een
spannende finale tussen ploeg Posthouwer en ploeg Kors , maar dankzij een
mooi doelpunt van Martijn Dost won ploeg Kors. Margreet barstte in tranen uit,
wat een ontlading. Ploeg Kors nam met veel trots de voetbalbeker in ontvangst.
Er werd nog even doorgefeest op het voetbalveld, maar bij café de Grutter
begon ondertussen de fiets-oriënteringstocht, georganiseerd door de Vrouwen
van Nu, wel al.
Nog steeds prachtig weer dus de deelnemers gingen vrolijk van start. De jeugd van ploeg Posthouwer, Lotte
Marissen en Pascalle Alberts vertrokken als 3e en ondanks het feit dat zij helemaal zijn omgefietst via Midlaren
(!) in plaats van Eext eindigden zij toch als 2e . Esmee Diemer en Marietta Folkertsma van ploeg Dijkema
werden 1e. De volwassen deelnemers van ploeg Klunder, Max en Marchien Boelens, waren zo snel dat ze zelfs
eerder binnen kwamen als de jeugd, en werden dus ook 1e. Nadat de deelnemers allemaal vertrokken waren,
begon het fietsen vrije deelname. De opkomst was weer lekker hoog met 224 deelnemers. Onder het fietsen
werden de deelnemers verwent met cake en drinken. Ook al was het beregezellig daar op de mattenklopper, ze
moesten nog wel even verder. Bij het Zwanemeer werden ze opgewacht door de ploegleiders die iedereen voor
extra punten het Wilhelmus liet zingen, en nee…. dat hoorde er niet bij, het was gewoon een geintje. De
ploegleiders hadden de grootste lol, want iedereen trapte erin. Ook Erik Posthouwer zelf (ze hadden geen witte
vlag hoor!).

En op de vraag ‘wat is geel en pest…’ was het antwoord bana-na-na-na en niet ploeg Posthouwer! Bij de vrije
deelname werden Mans en Eppie Roossien 1e en Gert en Harma Schoo werden 2e. Met het druk bezochte
fietsbellenbal in café de Grutter met DJ Jannes dansten we door tot in de late uurtjes.
Uitslagen van vrijdag:
Dijkema Hamstra Klunder
Kors
Kregel Posthouwer
Vissen
6
5
2
4
2
2
Voetbal
1
3
4
6
2
5
Fietsoriënteringsrit jeugd
6
3
1
4
2
5
Fietsoriënteringsrit ouderen
4
1
6
5
3
2
Tussenstand vrijdag 104.5
102
113.5
124.5
101.5
105
Plaats
4
5
2
1
6
3
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)
Verloren:
 Robin van Bastelaar is woensdag bij de sporthal haar fietssleutel kwijtgeraakt
 Jakob Hofsteenge is donderdag zijn fietssleutel bij d’Anner Oele verloren
Wist u dat:
 Alex Boersma van Marloes Kirchhoff een roze stoel aangeboden heeft gekregen voor zijn galante
gedrag met de stoelendans….
 Dagblad v/h Noorden vandaag aanwezig is bij de start van het kanoën
 er maandag een reportage in de krant komt over onze Sport- en Spelweek
 Arthur Zwiers morgen jarig is
 hij maandag naar Tunesië gaat en de koelkast leeg moet
 wij de Mannen van Annen veel succes toewensen met de 1e combinerace in St. Isodorushoeve
 Meerjan en José hun fietsen weer piekfijn in orde zijn, dankzij de goede service van Jan Jelte en
Lammie Roossien
 ploeg Kregel hun eigen bier heeft, nl. rosébier
 Arjan Pieters met de taxi naar huis is gebracht door Tiete Hoven
 Robert Tiems 7 kleuren scheet toen hij het Kregel-spandoek moest ophangen
 Arjan de Jonge vanaf dag 1 het ‘Hamstra gevoel’ had
 Greet en Bonnie hun voetballers van tactisch advies voorzagen
 Ursula Klunder, Burkhard Weiss veel succes wenste met het voetballen voor Kregel
 Martin v.d. Veen vlagde voor buitenspel bij een ingooi
 Trijnie, Anneke en Wilma de ‘Annense’ Gooise Vrouwen zijn
 Coach Albert Dekker van ploeg Kors door de DSB bank is benadert voor een contract
 Dolf en Harrie Nijborg samen goed scoren
 de dames van de Vrouwen van Nu, die bij de stempelpost langs de snelweg stonden, heel veel sjans
hadden
 Radio Annen nog steeds te beluisteren is via internet op www.radioannen.nl, en tussen 17:00 en 19:00
ook op 102.85 FM
 Ilse Jipping iedereen nog veel plezier wenst vanuit Brazilië
 Ewoud Nienhuis sorry zegt voor de stukke voetbalbeker, hij betaalt de schade
 Jelmer zijn onderbroek kan terugvinden op zijn dak
 Jarno Swijghuizen een hit heeft over Jeanne en deze wel wil zingen op Radio Annen
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.

