Annen, maandag 5 mei 2008
Lieve Anneroelen,
Het is voorbij, die mooie week. Wat zal het weer stil worden de eerste dagen
als iedereen nog aan het bijkomen is. Maar weet u nog hoe het iedereen de
zaterdag verging? Om half 10 in Spijkerboor bij de brug verzamelen. Familie
Steenbergen van Breeland voorzag ons allemaal van een welkom kopje koffie
en Roland Kregel trakteerde ons allemaal op een stuk taart. Ondanks de soms
brakken lichamen hing er een gezellige sfeer. Het Dagblad van het Noorden
was ook aanwezig met een reporter en een fotograaf. En dan van start met de
cinqualon. De kanoërs begonnen. Ze waren erg snel, en Harry Drent van ploeg
Dijkema werd 1e. Koos Kanter van ploeg Hamstra had nog nooit in een kano gezeten en werd dan ook laatste.
Hij had er echter genoeg plezier in en riep dat hij voor volgend jaar in training gaat. We vervolgden met de
mountainbikers. Ook dit jaar weer speerde Bart Seffinga er met een noodgang vandoor en werd voor ploeg Kors
1e. Marjan Bijmolen had last van een overenergieke man Michiel Bijmolen deed voor ploeg Klunder eerst mee
met het mountainbiken waarbij hij 5e werd, om zo door te gaan met het fietsen (mountainbiken was een
warming-up voor het fietsen). En dus het fietsen. Ook hier bleek ploeg Kors de snelste met Fred van der Werff
en werd wederom 1e. Hierna gingen de hardlopers van start met een rondje op de Brink naar het zwembad. Tom
Linneman van ploeg Posthouwer vloog als een vliegtuig als 1e over de finish en dus konden we met z’n allen
het zwembad in voor het zwemmen. Het was stil in het zwembad, we misten
Drentina. Maar dat kon Michel Popken niet deren want ondanks dat hij het
water zwaar vond (?) werd hij 1e voor ploeg Hamstra. Dit was het einde van de
cinqualon en met alle scores bij elkaar werd ploeg Kors onder luid applaus 1e.
Toen begon de zwemestafette en onder luid gejuich werd ploeg Kors wederom
1e met het zwemtalent van Pim Hoenjet, Monique van der Struik, Ronald ten
Brink en Clara Klinkers. En als laatste de ploegleiders. Ploeg Posthouwer was
z’n sponsoren trouw, want Erik en Bas hadden ze net als op hun shirts, op het
blote lijf alle reclame vermeld. De heren van ploeg Klunder droegen hun Tuffie
zwembroeken. Maar toch ook hier weer ploeg Kors met René en Martin als zwemmers, jawel, alweer 1e.
De middag even vrij om bij te komen, energie opladen en op naar de zeskamp. De Commissie Dorpsbelangen
was weer creatief aan het denken geweest en had weer hele leuke spellen bedacht. Voordat de spellen begonnen
even het traditionele voorstelrondje. Veel applaus, het was nog steeds prachtig weer dus een drukbezochte
zeskamp. Alle ploegen hadden hun eigen tenten opgezet en overal werden lekkere hapjes en drankjes
uitgedeeld. Vooral het captainspel was erg grappig met het eierkopspel. Henk Buutkamp en onze digipers Jan
Berends kregen ook enkele eieren om de oren van ploeg Kregel.
Ploeg Posthouwer bleek een goed team te vormen want dat ‘spitz’ team
was het beste. Het was een spannende zeskamp met spectaculaire
momenten. Er werd geskippybald, gepuzzeld en het rupslopen ging niet
iedereen even gemakkelijk af. Zaklopen, korfballen, kruiwagen racen en
nog meer gesmeer met eieren. Het publiek genoot. Ook het
vrouwensjouwen was erg grappig. Vooral toen Trijnie Schuiling Casper
Kranenborg op de nek nam. En toen was het dan zover, de uitslag van de
zeskamp en de einduitslag van de hele week. Ploeg Kors, de grote
winnaar van zowel de zeskamp als de hele week. Alle ploegleiders
omhelzen elkaar, smokken worden uitgedeeld, het sporten en spellen is voorbij. De tenten worden afgebroken
en iedereen gaat op naar de sporthal voor de prijsuitreiking.
Ron Kesselmans neemt het woord, bedankt iedereen voor de geweldige week en nodigt alle ploegleiders uit op
het podium. Burgemeester Erik van Oosterhout doet de prijsuitreiking en hoe uniek! Alle prijzen, alle bekers,

gaan naar ploeg Kors! Ploeg Hamstra krijgt de rode lantaarn. Er wordt afscheid genomen van Erik Dijkema,
Meerjan Bots en Arjan van der Veen. Ontlading, emotie en veel applaus. De volleybalsters en voetballers
komen het podium nog even op, ook hun worden gefeliciteerd door de burgemeester. Dan barst het feest los en
we gaan nog door tot in de hele late uurtjes.
Het was een geweldige week, we hebben ontzettend genoten, en willen iedereen nog even hartelijk bedanken
voor weer een geweldige Sport- en Spelweek. Tot volgend jaar….
Uitslagen van zaterdag:
Dijkema Hamstra Klunder
Kors
Kregel Posthouwer
Cinqualon
4.5
2.5
2.5
6
1
4.5
Zwemestafette
4.5
2
3
6
1
4.5
Zeskamp totaal
35
21
30
35
29
20
Commissie Dorpsbelangen beker
1
5
3
1
4
6
Eindstand 148.5
127.5
149
171.5
132.5
134
Burgemeester Lambers beker
3
6
2
1
5
4
Vermist:
 Petra van Dijk is woensdag in de kleedkamer een tas kwijtgeraakt met hierin een digitale camera
 Leonie vd Laan mist een oranje enveloppetas, die zij woensdag bij de garderobe had afgegeven
 Malissa Geersing haar groene fiets is vrijdag bij de Rabobank gestolen
Mededeling:
 28 september wordt de 1e Harleydag op de Brink gehouden. Om deze dag te kunnen organiseren wordt
er een STUNTVERKOOP met waspoeder op de Hunzemarkt op 1 juni gehouden
 Als er mensen foto’s hebben gemaakt van de dorpsomloop, wilt u dan contact opnemen met de
pers@sportenspelweek.nl
Wist u dat:
 Albert op de Dijk ook dit jaar alle bulletins weer heeft gedrukt, en wij hem daar natuurlijk heel dankbaar
voor zijn
 het niet alleen voor de deelnemers aan het eind van de week zwaar is, maar ook enkele bulletinbezorgers
van ploeg Hamstra dan ineens niet meer weten wie ze zijn
 afgelopen week tijdens het vissen in de Haven er niet veel vis gevangen is, maar Sander Doornbos
vrijdagavond toch een karpertje heeft gevangen van 90 centimeter lang en 12 kg zwaar
 wij foto’s hebben met het bewijs
 Bas en Fokkelina Wijnbergen iedereen willen bedanken voor de kaartjes, bloemen en kado’s voor de
geboorte van Tobias
 de familie Klunder/Talens afgelopen week 130 eierballen hebben verorberd
 foto’s van de openingsact van AHA te vinden zijn op aha-jeugdtheater.nl
 het oud papier op 26 mei wordt opgehaald i.p.v. 16 mei
 de grote rode lantaarn al een paar minuten na de zeskamp bij Gea Hamstra in de tuin stond
 wij Jan, Heleen en René Boers willen bedanken voor de goede zorgen
 wij Marinette Boersma willen bedanken voor het gebruik van haar auto
 wij hebben geconstateerd dat velen van de ploegleiding gisteren Italiaans hebben gegeten (wij ook!)
 B1 voetbal 2x in eigen doel scoorde en 5 “ongelukkige” tegengoals had
 Greetje Hoorn toen zei dat Jasper van Geldere beter kan dansen
 wij alle horecamedewerkers bedanken
 Betsy Wijnholds een tand van haar jongste effe trok op de dansvloer
 Ron, Sonja en Tim met de handen op de rug liet dansen
 Hendrik met een tie-rib een teletubbie van Marleen maakte
 René Kors voor privé doeleinden nog sponsoring zoekt
 wij iedereen bedanken die er voor gezorgd heeft dat wij alle bulletins
konden maken
Tot volgend jaar!
Annet en Chantal

