
 

 

 

 

 

 

 

 

Annen, vrijdag 22 mei 

Hallo allemaal, 

 

Zo kwam ook de donderdag, een mooie droge en lekkere zonnige dag. Om 9 uur 

al begon het tennissen op de tennisbanen van TC Annen. Het grootste deel van 

Annen lag nog in diepe rust of begon de dag met een paracetamol. Toch was er 

nog een redelijke club mensen op de been om de tennissterren aan te moedigen. 

Er werd fanatiek gemept. Femmie Mulder (ploeg Kors?) blesseerde in haar laatste 

partij haar been en haar moeder Margot Boersma die gewoon als toeschouwer op 

de baan aanwezig was nam het van haar over. Edwin en Dianne Scheper waren 

het sterkste team en brachten ploeg Posthouwer de 1
e
 plaats. Om 1 uur begon de 

dorpsomloop. De meeste mensen waren inmiddels weer op de been en iedere ploeg ging met een grote club 

aanmoedigers op pad. Alle buurten hadden weer vreselijk hard gewerkt om leuke spellen op te zetten. Bij ploeg 

Klunder moest in de historische haven gestoken turf over gevaren worden, dit was nog niet zo makkelijk en van 

ploeg Posthouwer haalden enkelen een nat pak. Bij ploeg Hamstra moesten de 

deelnemers hun eigen sjoelbrikken zagen alvorens de brikken vanaf de sjoelbak 

de baan in te krijgen. Bij ploeg Kors waanden we ons echt 700 jaar teug. Ze 

hadden zelfs een ‘swientie op ’t spit’! Hier werd met natte sponzen geschoten. 

Ploeg Arends had hun spel wel in het zwembad, maar dit jaar niet in het water. 

We waanden ons in een soort schotse highland games. Kogelstoten, paalwerpen 

en keien sjouwen. Echte krachtspelen. Ploeg Posthouwer had het over een andere 

boeg gegooid. Mexico was ook bij de dorpsomloop hun thema. Met een mega 

sombrero moest een parcours afgelegd worden. Er was een echte ‘mexican saloon’ en de kinderen kregen 

allemaal popcorn (vers gemaakt). Bij ploeg Kregel lag het humorgehalte weer hoog. Met rolstoelen, rollators en 

scootmobielen moest zo veel mogelijk water overgebracht worden. Dat viel nog niet mee. Radio Annen was 

hier ook met een podium waar verscheidene artiesten live optraden. Alle buurten hadden het gezellig voor 

elkaar. Als eindspel verzamelden alle ploegen zich op de Brink waar het skilopen met acht personen vooral voor 

ploeg Kregel niet echt lukte, onder luid gejuich van alle andere ploegen gingen ze uiteindelijk over de streep. 

Meteen hierna volgde de brinkloop. De snelheid zat er goed in. Ploeg Kors en 

ploeg Posthouwer eindigden op een gedeelde 1
e
 plaats. Omdat dit het laatste jaar 

is voor Gea Hamstra & Attie Kremer aten alle ploegleiders samen, en werd de 

week tot nu toe even goed doorgenomen. Vervolgens naar d’Anner Oele (Boers) 

voor het darten. Het was afgeladen. Overal stonden fietsen en het terras zat vol. 

Er werd ijverig gedart. Dartvereniging d’Anner Boele organiseerde het 

evenement. Het begon met darten 8 t/m 12 jaar. Marco Uilhoorn had met 101 de 

hoogste uitgooi, Rob Hoeksema vond het maar raar dat hij hiervoor geen beker 

kreeg (alleen genoemd worden in het bulletin was niet genoeg). Schrijver Jelmer 

Douma kreeg enkele pijlen link om de oren, maar het ging net goed. Roel Hamminga gooide een 10 darter (uit 

in 10 pijlen)! Dit was heel gunstig voor ploeg Hamstra en samen met Romy Kremer en Christopher 

Stuyvenberg werd Roel 1
e
 voor zijn ploeg. Darten 13 t/m 15 jaar volgde. Twan 

van der Veen gooide een 109 uit. Jarno Wijnholds en Sander Jager gebruikten 

Richard Wijnholds als dartbord. Met Twan, Dolf Nijborg en Sander werd ploeg 

Kors 1
e
. Als laatste darten 16+. Harry Hamminga gooide niet zo best als zijn 

zoon. Tim Greving gooit 100 uit in een ploeg Kregel shirt, hij speelt voor ploeg 

Kors en daar gaan dan ook de punten heen. Samen met Jasper van Geldere en Cor 

Jager brengt hij ploeg Kors naar de 1
e
 plek. 

In café de Grutter was het klaverjassen voor onder de 55 jaar. Evert Schnuck 



zorgde voor de organisatie. Willem Thalens en Jan Dekker probeerden hun tegenstanders af te leiden, dit lukte 

helaas niet. Janny Kremer en Jeanet Koekoek geven Bennie Haaier een veeg, dit stond hem niks aan maar ploeg 

Kors bleef rustig en won dankzij Bennie, Marco van der Gracht, Johan Bekkering en Jos Hofsteeenge toch maar 

mooi. Nog even een drankje en op naar morgen. . . . 

 

Mededelingen: 

 willen de verkeersregelaars van de ploegen voor de cinqualon zich zaterdagmorgen om 9 uur bij de brug in 

Spijkerboor melden 

 de fam. Boersma van de Eexterweg en mw. Meijering van de Kruisstraat missen sinds woensdagnacht hun 

dorpsvlag 

 Anita van ploeg Kregel mist sinds dinsdagavond haar roze fleecejack 

 Mw. Specken van Annerstreek 36 heeft woensdagavond een bril voor haar huis gevonden 

 Vrienden van Oranje gaat vanmiddag rond 17:00 uur een ludieke veiling houden op het voetbalveld met o.a. 

enkele zeer waardevolle kunstwerken en de racefiets van Marianne Timmer 

 hierbij nog de stand van het dorpsomloop spel van ploeg Arends: 1. Kors, 2. Kregel, 3. Klunder, 4. Hamstra, 

5. Arend, 6. Posthouwer. 

Uitslagen van donderdag: 

 Arends Hamstra Klunder Kors Kregel Posthouwer 

Tennis 4 1 3 5 2 6 

Dorpsomloop totaal 21 22 26 26 29 23 

Brinkloop 2 4 2 5.5 2 5.5 

Darten 1.5 1.5 5 6 3.5 3.5 

Klaverjassen (<55 jaar) 2 4 5 6 1 3 

Tussenstand donderdag 80.5 102 96 99.5 86.5 102.5 

Plaats 6 2 4 3 5 1 

Programma vrijdag 22 mei Programma zaterdag 23 mei 

09:00 uur 

12:00 uur 

17:30 uur 

Vissen (De Haven) 

Voetbal (Sportpark "de Hofakkers") 

Fietsoriënteringsrit (Café de Grutter) 

09:30 uur 

11:30 uur 

18:00 uur 

22:00 uur 

Cinqualon (Brug over de Hunze) 

Zwemestafette (Zwembad) 

Zeskamp (De Brink) 

Prijsuitreiking (Sporthal) 

Wist U dat: 

 wij nu weten waarom Paul Kobus en Barry Schuiling van Hendrik Stadman verloren hebben met dammen 

 hij namelijk de ontslagpapieren van hun vrouwen op zak had 

 ploeg Klunder, Roefie Braams beterschap wil wensen met haar enkel blessure 

 deze zelfde ploeg, ook de mannen van de podia opbouw van hun playback act willen bedanken 

 Gerda Hoving van ploeg Kregel haar klaverjaspartner de hele avond bij de verkeerde naam noemde 

 Henk Pater nu via zijn “nieuwe schoonzoon” banden heeft met het eerste voetbal elftal 

 “moeders Dolf” alle vrienden van haar zoon wil bedanken voor het aanmoedigen bij het handbal 

 het voltallige horecapersoneel van de sporthal mooie shirts droeg met de tekst: “Annen gewoon bedankt 

gewoon Henk en Jeanet” 

 bij Jan Poken geel zand af te halen is 

 Lydian en Harry het hele jaar hebben geoefend om beter te klaverjassen dan vorig jaar 

 Barry Schuiling meer geslaagd is als koffiejuf dan als dammer 

 ploeg Kregel hem daarom voor volgend jaar de gehele week wil opstellen in deze rol 

 het personeel van ’t Annersporthoes Henk en Jeanet wil bedanken voor de fijne jaren 

 Matthijs van de Grutter de telefoon opneemt als “de eierballenkoning” 

 Erik Dannenberg een hamburger kreeg voor € 0,15 

 Geert Harms blauwgelakte teennagels heeft 

 ploeg Hamstra een blinde verkeersregelaar had 

 Nico Borg zijn blinde geleidehond moest gebruiken 

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. 
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