Annen, woensdag 20 mei
Hoi Allemaal,
Wat was die dinsdag ook weer gezellig hè? Heeft iedereen nog wat stem over na al dat aanmoedigen? We
begonnen op dinsdagmiddag om 2 uur traditioneel met het koersballen in de sporthal. Dit werd zoals altijd
georganiseerd door koersbalvereniging “De juiste koers”. De dames van ploeg Kregel droegen mooie rose
vlinderstrikken. Bij gebrek aan “echte” koersballers bij ploeg Arends
werden Anjo van Wely en Riki Nikkels ingezet. Ze begonnen
meteen heel goed, helaas bleek dit beginnergeluk, en eindigden ze
toch op de laatste plaats. Ploeg Kors haalde dankzij het geweldige
spel van mevrouw Wassing, dhr. Visser en K. en G. van Dijk de 1e
plaats. Daarna was het de beurt aan de ploegleiders en dat viel nog
niet mee. Gea Hamstra gooide zo hard met de bal dat ze bijna
gediskwalificeerd werd. Jan Hoving bood zijn bril al aan de heren
van ploeg Klunder aan en ook de heren van ploeg Posthouwer
konden slecht koers houden. Er
bleek ook talent te zijn. Tieme
Santes voor ploeg Arends gooide als een echte koersbaltopper.
Na het koersbal moest de zaal snel omgetoverd worden tot een
badmintonveld. Badmintonvereniging B.C.A.O. organiseerde zoals we
gewend zijn de wedstrijd. Er werd er flink op los gemept. Laura Bijmolen
kreeg last van haar schouder en kon niet meer verder spelen. Renske Mulder
die officieel bij ploeg Posthouwer hoort was zo sportief om het van haar over
te nemen (voor ploeg Klunder!). Zo kwam ze tegenover haar zus Marlies te
staan op de baan. Marlies Mulder, Leonie Hulshof, Jan Hulshof en Lars
Drenth slaan ploeg Posthouwer uiteindelijk naar de eerste plaats. Achter in het veen was vissen vrije deelname
(dit jaar niet in de haven vanwege de lage visstand). Visvereniging T.O.G. organiseerde de wedstrijd. Vlak voor
het begin was er een beste regenbui en het was dus even klunen door de modder om op de bestemming te
komen, maar dan zat je ook prachtig in de natuur. Er waren 10 deelnemers. Petra was de enige dame. Dirk
Bulthuis vertelde trots dat hij meer had gevangen dan vorig jaar (dit kon echter ook makkelijk, vorig jaar had hij
niets). Freddy Mulder ving in eerste instantie alleen maar waterplantjes, maar werd uiteindelijk toch nog 2 e met
1240 gram vis. Herman Kors eindigde als 1e met 3120 gram. Met 10
vissers is er in totaal 53550 gram vis gevangen (wel karig hoor!).
Bij café d’Anner Oele was er pokeren voor de jeugd. Bij gebrek aan
opgaven wel voor de laatste keer dit jaar. Toch werd er serieus
gespeeld. Twan van der Veen had zelfs een zonnebril op voor een
echte pokerface. Dries Hopman had speciaal voor deze avond leren
pokeren en dat bleek. Hij won 3 van de 4 potjes. Rosan Weijer
pokerde als enige dame samen met Bryan Weiss, Lard Andringa en
Marcel Noordhoek hun ploeg Hamstra wel mooi naar de 1e plaats.
Intussen was in een afgeladen sporthal het handbal begonnen. Het was
een heftige maar spannende strijd. Vanaf de tribune werd luid, héél luid gejuicht. Het ging erom weg, iedereen
deed zijn uiterste best, maar in de finale bleek ploeg Posthouwer net iets sterker dan ploeg Kregel en werd onder
luid gejuich 1e. Ploeg Kregel moest het met een 2e plaats doen. René Kors zag de bui inmiddels hangen en
mocht de rode lantaarn mee naar huis nemen. . . . Op naar de woensdag . . . .

De uitslagen van de dinsdag:
Arends
Koersbal
1
Badminton
5
Pokeren
1
Handbal
4
Tussenstand dinsdag
31
Plaats
3

Hamstra
3
2
6
3
39.5
1

Programma woensdag 20 mei
12:00 uur Mini-Zeskamp (Zwembad)
13:00 uur Klaverjassen (Café de Grutter)
13:30 uur Sjoelen (Holthuys)
18:30 uur Mini-Playbackwedstrijden (Sporthal)
21:15 uur Playbackwedstrijden (Sporthal)

Klunder
5
4
2
2
29
4

Kors
6
1
4
1
27
6

Kregel Posthouwer
4
2
3
6
5
3
5
6
28
34.5
5
2

Programma donderdag 21 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)

Wist U dat:
 Jan Veltink, Roelie Stiekema, Wijmie Efdee en Charlot Possel vandaag jarig zijn
 het luchtkussen dat door Henk en Jeanet wordt aangeboden, vrijdag op het voetbalveld en zaterdag op de
brink staat
 er volgens Roland Kregel meer blauw op straat moet en minder in de kroeg
 deze ploegleider de wedstrijdleider bij het koersballen
probeerde om te kopen
 wij alle eindexamen kandidaten veel succes wensen deze
week
 Jantje Drenth tijdens het badmintonnen aan haar
ploegleiding vroeg of ze haar voor vandaag op het werk
wilden ziek melden
 Marjan Weiss nog een elektrische fiets zoekt voor vrijdag
 Annen C-1 met voetbal kampioen is geworden
 Wilma Houwing serieus op zoek is naar een voorrijdster
voor op een tandem? Heeft u belangstelling #271376
 Meneer van Dijk de beste koersballer van Annen is
 de kinderen van ploeg Kors zich bij het Holthuys kunnen melden voor oppas, als hun ouders aan het
doorzakken zijn bij de playback en nog niet naar huis willen
 dit misschien ook een tip is voor Bas en Fokelina Wijnbergen
 er dit jaar een (gehakt)balcommissie is, en de bal van Jeanet (AnnerSporthoes) een 7 ½ krijgt en deze
speciaal voor de beoordeling was gemaakt
 Oom Peter en tante Miek speciaal uit Zoetermeer zijn gekomen om ploeg Posthouwer aan te moedigen
Mededelingen:
 vanwege wegwerkzaamheden is de hardlooproute voor de cinqualon gewijzigd. Zie de website voor de
nieuwe routebeschrijving
 de blauwe vlagwimpels van ploeg Kors zijn te koop bij Piet van Gogh voor € 5, omdat er de laatste jaren tijdens de playbackshow wat ongeregeldheden waren, hopen we dat de sfeer
gezellig wordt en iedereen goed op elkaar let
 we zijn nog steeds op zoek naar opvolgers die vanaf volgend jaar het bulletin willen verzorgen. Heb je
belangstelling laat ons dat dan weten
 er zijn dit jaar voor het eerst twee afstanden bij de fietsoriënteringsrit, nl 21 kilometer en 10 kilometer
Wilt u ons een berichtje doorgeven via de computer, dan kan dat via ons e-mailadres pers@sportenspelweek.nl,
of je zoekt ons gewoon op gedurende de week. Wij zijn te herkennen aan onze paarse shirts en zijn gek op
nieuwtjes en wist u datjes.
Annet en Chantal.

